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فارس العتيبي:
سأستجوب الصالح
إذا رفع الدعم عن
السلع

ديوان المحاسبة
ينظم عرضا لنظام
ادارة العمليات
الرقابية

العيسى :تطوير
التعليم ضرورة
تتطلب مزيدا
من الجهد

تستكمل اجتماعها األحد المقبل وتوافق نيابي حكومي حول التعديالت المقدمة

التشريعية تناقش مشروع قانون
إنشاء هيئة مكافحة الفساد
الصانع لـ «الدستور» :القانون الجديد سيعالج
اإليداعات وأضفنا مواد تحميه من أي عوار دستوري

ان�ت�ه��ت ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون التشريعية
أمس من مناقشة مشروع قانون هيئة
مكافحة الفساد واالقتراحات النيابية
امل �ق��دم��ة ب �ه��ذا ال� �ش ��أن ب �ح �ض��ور وزي ��ر
ال �ع��دل وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون األوق ��اف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة يعقوب الصانع
وق � � ��ال م � �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال� �ن ��ائ ��ب أح �م��د
ال�ق�ض�ي�ب��ي إن ال�ل�ج�ن��ة س�ت�ص��وت على
ت �ق��ري��ره��ا ي ��وم االح� ��د امل �ق �ب��ل ليتسنى
رف �ع��ه إل ��ى م�ج�ل��س األم� ��ة وع��رض��ه في
جلسته املقبلة والتصويت عليه.
وأوض� � ��ح ال �ق �ض �ي �ب��ي أن� ��ه ت ��م االخ ��ذ
ب �ب �ع��ض ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ع�ل��ى
م �ش��روع ال�ح�ك��وم��ة م�ب�ي�ن��ا ان م��ن أب��رز
التعديالت وض��ع تعريف للكسب غير
امل � �ش� ��روع وم� �ن ��ح ال �ص�ل�اح �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة

التعليمية:
تمرير اإلعالم
اإللكتروني
الجلسة المقبلة
كشف رئيس اللجنة التعليمية
د.ع � � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي ع ��ن ان ق��ان��ون
االع � �ل� ��ام االل � �ك � �ت ��رون ��ي س �ي �ق��ر ف��ي
مداولتيه االول��ى والثانية ليصبح
قانونا ن��اف��ذا مشيرا إل��ى ان هناك
نقاط خالف تم االتفاق على حلها
بشكل يضمن تمرير ه��ذا القانون
في الجلسة املقبلة.
وقال الرويعي إنه تمت مراجعة
ب�ن��ود وم ��واد ال�ق��ان��ون م��ع الجانب
الحكومي حيث توصلنا الى توافق
على معظم املواد بشكلها النهائي.
ول�ف��ت ال��روي�ع��ي ال��ى ان الجانب
الحكومي أبدى عددا من املالحظات
على عدد من املواد التي استطعنا
إق�ن��اع�ه��م ب�م�ب��ررات وج��وده��ا وم��ن
اإلب�ق��اء على قيمة الكفالة البنكية
املقدرة بـ  ٥٠٠دينار باالضافة الى
نقاط اخرى كانت محل خالف.
تفاصيل (ص)04

ف��ي التفتيش م��ن غ�ي��ر ال�ح�ص��ول على
إذن م ��ن ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وك ��ذل ��ك حق
الهيئة في متابعة القضايا مع جهات
ال�ت�ح�ق�ي��ق الف �ت��ا إل ��ى ان امل��واف �ق��ة على
تعديالت مواد املشروع تمت بالتوافق
مع الحكومة.
م��ن ج��ان �ب��ه أك ��د وزي� ��ر ال �ع��دل وزي��ر
االوق ��اف وال�ش��ؤون االس�لام�ي��ة يعقوب
الصانع لـ «الدستور» أنه تمت تغطية
النقص التشريعي الذي صاحب قضية
االيداعات املليونية في مشروع قانون
هيئة مكافحة الفساد الجديد من خالل
تعريف تجريم الكسب غير املشروع.
واشار الصانع إلى أن هذه الخطوة
القت ردود أفعال باالشادة والثناء الن
القانون السابق ال��ذي أبطلته املحكمة

ال ��دس � �ت ��وري ��ة ل� ��م ي� �ك ��ن ي� �ح� �ت ��وي ع�ل��ى
تعريف الكسب غير امل�ش��روع بالشكل
الدقيق والصريح.
وقال الصانع إنه بالرغم من وجود
ق��ان��ون غ�س�ي��ل االم� � ��وال ال �ج��دي��د ال��ذي
اق ��ر ف��ي امل�ج�ل��س امل�ب�ط��ل ال �ث��ان��ي ال��ذي
عالج الكثير من قضية االيداعات لكن
لتغطيتها بصورة كاملة ودقيقة البد
م��ن ت�ع��ري��ف ال�ك�س��ب غ�ي��ر امل �ش��روع في
قانون مكافحة الفساد.
وذك � � ��ر أن � ��ه ت� �م ��ت م �ن��اق �ش��ة ق ��ان ��ون
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد واض � �ف � �ن� ��ا ب �ع��ض
اإلضافات التي تحمي القانون من أي
عوار دستوري.
تفاصيل (ص)04

الخرافي :الرئيس الغانم حريص
على تطوير العمل في أمانة المجلس
أك��د رئيس مجلس األم��ة باإلنابة
م.ع � � � � ��ادل ال � �خ� ��راف� ��ي ح� � ��رص رئ �ي��س
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م على
تطوير نظام العمل االداري والفني
في األمانة العامة ملجلس األمة.
ون �ق��ل ال �ج��ار ال �ل��ه ال �خ��راف��ي خ�لال
اجتماعه باملستشارين القانونيني
وال ��دس �ت ��وري�ي�ن ف ��ي األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
أمس تحيات الرئيس الغانم وتقديره
ملا يبذلونه من جهود جلية اتضحت
ع�ب��ر امل��ذك��رات ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ف�ت��اوى
ال��دس �ت��وري��ة ال �ت��ي ت �ق��دم��وا ب�ه��ا إل�ي��ه
خالل الفترة املاضية.

وذك � � ��ر ال � �ج� ��ار ال� �ل ��ه ال� �خ ��راف ��ي أن
امل�س�ت�ش��اري��ن س��وف ي�ق��وم��وا ب��إع��داد
م��ذك��رات ب��اآلراء الدستورية والفنية
ل� � �ع � ��دد م� � ��ن امل � ��واض � � �ي � ��ع ال� �ح� �ي ��وي ��ة
امل �ط��روح��ة ع�ل��ى ال�س��اح��ة السياسية
ل�ي�ت��م ع��رض�ه��ا ع�ل��ى رئ �ي��س امل�ج�ل��س
إضافة إلى إعدادهم مذكرات مماثلة
لتقارير اللجان البرملانية املعروضة
س��واء على ج��دول أع�م��ال ال�ل�ج��ان أو
ج��دول أع�م��ال جلسات مجلس األم��ة
وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان.
تفاصيل (ص)05

النصف :نطالب باعتذار من مجلس
الوزراء عن الطبيب المزيف
اس�ت�ن�ك��ر ال �ن��ائ��ب راك� ��ان النصف
ب �ي��ان وزارة ال �ص �ح��ة ح ��ول ح��ادث��ة
الطبيب امل ��زور م��ؤك��دا ان م�ث��ل ه��ذا
البيان م��ن املعيب ان يمثل تعليقا
حكوميا على كارثه القضية مشيرا

ال��ى ان اق��ل م��ا ي�ج��ب ان ي�ص��در هو
اعتذار على مستوى مجلس الوزراء
من تعريض حياة الناس للخطر.
تفاصيل (ص)07

صاحب السمو األمير وفي استقباله سمو ولي العهد

سمو األمير يعود إلى أرض الوطن
ب �ح �ف��ظ ال� �ل ��ه ورع ��اي� �ت ��ه ع��اد
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع ��اه ال��ى ارض ال��وط��ن مساء
أمس قادما من اململكة املغربية
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة وذل � � � ��ك ب� �ع ��د زي � � ��ارة
خاصة.
وك� � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال س �م��وه
رعاه الله على أرض املطار سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد

الجابر الصباح وكبار الشيوخ
ورئيس مجلس الوزراء باالنابة
ووزي� � � � � ��ر ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ال� �ش� �ي ��خ
ص�ب��اح ال�خ��ال��د الحمد الصباح
ورئ�ي��س مجلس االم��ة باالنابة
ع ��ادل م�س��اع��د ال�خ��راف��ي ون��ائ��ب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي ��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد
ال�ح�م��د ال�ص�ب��اح ون��ائ��ب رئيس
مجلس ال � ��وزراء ووزي ��ر ال��دف��اع
ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح ال�ص�ب��اح

ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ووزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ووزي � � ��ر ال �ن �ف��ط
ب��ال��وك��ال��ة ان ��س خ��ال��د ال�ص��ال��ح
ووزي��ر ش��ؤون الديوان االميري
باالنابة املستشار محمد ضيف
ال� �ل ��ه ش� � ��رار وك� �ب ��ار امل �س��ؤول�ي�ن
بالدولة.

ملف «الدستور» مشاركات الشعبة البرلمانية الكويتية في االتحاد
الدولي خالل الـ  15عاما األخيرة
تفاصيل (ص)13-08
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ولي العهد استقبل رئيس مجلس الوزراء
باإلنابة ووزيري الداخلية والدفاع

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ صباح الخالد

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ب�ق�ص��ر
ب� � �ي � ��ان ص� � �ب � ��اح ام � � � ��س رئ� �ي ��س
مجلس ال��وزراء باإلنابة ووزير

ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية

وسموه مستقبال الشيخ محمد الخالد

ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د ال�ح�م��د
الصباح.
كما استقبل سمو ولي العهد
ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء

ووزي � � ��ر ال� ��دف� ��اع ال �ش �ي��خ خ��ال��د
الجراح الصباح.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م ��وه س�ف�ي��ر
دول��ة الكويت ل��دى الجمهورية

اإلي�ط��ال�ي��ة ال�ش�ي��خ ع�ل��ي الخالد
الجابر الصباح.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل س� � �م � ��وه س �ف �ي��ر
دول��ة الكويت ل��دى الجمهورية

عقد اجتماعا مع المستشارين القانونيين والدستوريين

اإلس�ل�ام� �ي ��ة اإلي� ��ران � �ي� ��ة م �ج��دي
احمد الظفيري.

الخرافي :الرئيس الغانم حريص على تطوير نظام
العمل اإلداري والفني في أمانة المجلس
أك� � � � ��د رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
ب��اإلن��اب��ة م.ع ��ادل ال�خ��راف��ي حرص
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
على تطوير نظام العمل االداري
والفني في األمانة العامة ملجلس
األمة.
ونقل الجار الله الخرافي خالل
اجتماعه باملستشارين القانونيني
وال��دس�ت��وري�ين ف��ي األم��ان��ة العامة
أم � ��س ت� �ح� �ي ��ات ال ��رئ� �ي ��س ال �غ��ان��م
وت �ق��دي��ره مل��ا ي�ب��ذل��ون��ه م��ن جهود
واض � �ح� ��ة وج �ل �ي��ة ات �ض �ح��ت ع�ب��ر
امل� ��ذك� ��رات ال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ف �ت ��اوى
الدستورية التي تقدموا بها إليه
خالل الفترة املاضية.
وأشاد بالدور البارز الذي يقوم

به األمني العام ملجلس األمة عالم
الكندري لالستفادة من الخبرات
القانونية والدستورية املوجودة
ف ��ي (األم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة) م ��ن خ�ل�ال
اإلع ��داد لهيكل تنظيمي للمكتب
ال�ف�ن��ي وال� ��ذي ي�ض��م امل�س�ت�ش��اري��ن
ال �ق��ان��ون �ي�ي�ن وال ��دس� �ت ��وري�ي�ن ف��ي
املجلس.
وذك� ��ر ال �ج��ار ال �ل��ه ال �خ��راف��ي أن
امل �س �ت �ش��اري��ن س �ي �ق��وم��ون ب��إع��داد
م� � ��ذك� � ��رات ب� � � � � ��اآلراء ال ��دس� �ت ��وري ��ة
وال� �ف� �ن� �ي ��ة ل � �ع� ��دد م � ��ن امل ��واض� �ي ��ع
الحيوية امل�ط��روح��ة على الساحة
ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ي �ت��م ع��رض �ه��ا ع�ل��ى
رئ� � �ي � ��س امل � �ج � �ل� ��س إض � � ��اف � � ��ة إل� ��ى
إع��داده��م ملذكرات مماثلة لتقارير

ال� �ل� �ج ��ان ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة امل� �ع ��روض ��ة
س ��واء ع�ل��ى ج ��دول أع �م��ال اللجان
أو ج��دول أع�م��ال جلسات مجلس
األم��ة وذل��ك بالتنسيق مع رؤس��اء
اللجان.
وأشار إلى أن اآلراء الدستورية
ال� �ت ��ي س �ت �ق��دم م ��ن ش��أن �ه��ا إث � ��راء
النقاش من خالل إبداء املالحظات
ع � �ل � ��ى االق� � � �ت � � ��راح � � ��ات ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة
وامل �ش��روع��ات ب�ق��وان�ين الحكومية
ليتم بعدها إقرار القوانني بصورة
س�ل�ي�م��ة ب �ع��د دراس � ��ة م �ت��أن �ي��ة من
م�خ�ت�ل��ف ال �ج��وان��ب ب �ه��دف ت�لاف��ي
الوقوع في األخطاء.
الخرافي متوسطا املستشارين القانونيني والدستوريني في األمانة العامة ملجلس األمة
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المبالغ المخصصة لصرفها وصلت إلى  27مليون دينار

الميزانيات توصي برفع مكافآت الساعات
الزائدة بمبلغ  10ماليين دينار في التطبيقي
ن� ��اق � �ش� ��ت ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ال �ب��رمل��ان �ي��ة
أم� � � ��س م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب� �ش ��أن
التعديل ال ��وارد م��ن وزارة املالية
ب��زي��ادة مكافآت الساعات الزائدة
ع ��ن ال �ن �ص��اب ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب .
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
ع��دن��ان ع�ب��دال �ص�م��د ف��ي ت�ص��ري��ح
صحافي اليوم ان اللجنة وافقت
ع �ل��ى ال �ت �ع��دي��ل ال� � ��وارد م ��ن وزارة
امل��ال�ي��ة ب��زي��ادة م�ك��اف��آت ال�س��اع��ات
ال ��زائ ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب ب�م�ب�ل��غ 10
م �ل��اي �ي��ن دي � � �ن� � ��ار ب� � �ش � ��أن ت �ع ��دي ��ل
االع� � �ت� � �م � ��ادات ف� �ي� �م ��ا ب �ي��ن أب � � ��واب
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب للسنة املالية
.2016/2015
وأوض � � � � � � ��ح ع� � �ب � ��د ال� � �ص� � �م � ��د أن
اللجنة رف�ض��ت ف��ي دور االنعقاد
امل � ��اض � ��ي ال � �ت � �ع ��دي ��ل ال � � � � � ��وارد م��ن
وزارة امل ��ال� �ي ��ة ب � ��زي � ��ادة م �ك��اف��آت
ال� �س ��اع ��ات ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب
ب�م�ب�ل��غ  10م�ل�اي�ي�ن دينار وذل ��ك
م��ن خ�لال م�ش��روع ال�ق��ان��ون بربط
م�ي��زان�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب للسنة املالية
 2016/2015واالك �ت �ف��اء باملبالغ
املعتمدة لهذا البند.
وبني ان اللجنة رفضت املشروع
ب �ق��ان��ون ب� ��دور االن �ع �ق��اد امل��اض��ي
ب �س �ب��ب ك� �ث ��رة م�ل�اح� �ظ ��ات دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ح� ��ول ه� ��ذا املوضوع
وال � �ت� ��ي وص� �ل ��ت إل � ��ى ح� ��د وج� ��ود
ش� �ع ��ب وه� �م� �ي ��ة م� ��ع ض� �ع ��ف ن�ظ��م
ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى م� ��زاوالت
أعضاء هيئة التدريس للساعات
ال � ��زائ � ��دة ع� ��ن ال� �ن� �ص ��اب وت �ج��زئ��ة
ال �ش �ع��ب ال ��دراس� �ي ��ة إل� ��ى أك �ث��ر من
ش� �ع� �ب ��ة ب� �ق� �ص ��د االس� � �ت� � �ف � ��ادة م��ن
الساعات الزائدة عن النصاب.
واض ��اف أن امل�ب��ال��غ املخصصة
ل�ل�ص��رف ع�ل��ى م �ك��اف��آت ال�س��اع��ات
ال � � ��زائ � � ��دة ع � ��ن ال � �ن � �ص� ��اب وص �ل��ت
إل ��ى  27م�ل�ي��ون دي �ن��ار وأص�ب�ح��ت
ت�ت�ع��دى امل�ب��ال��غ امل�ع�ت�م��دة ل��روات��ب
ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س وامل � �ق� ��درة ب� �ـ 24
مليون دينار.
واش ��ار ال��ى ان ال�ه�ي�ئ��ة ل��م تنفذ
بالسابق ت��وص�ي��ات ب�ش��أن العمل
ع� �ل ��ى س � ��د ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال� �ش ��اغ ��رة
ف � ��ي ك � ��ل م � ��ن ه �ي �ئ �ت��ي ال� �ت ��دري ��س
وال � � �ت� � ��دري� � ��ب ح � �ي� ��ث ب� �ل� �غ ��ت ع� ��دد
ال ��درج ��ات ال �ش��اغ��رة  83درج ��ة مع
ما يصاحبها من طول اإلج��راءات
املتبعة ف��ي التعيينات والبعثات

اللجنة رفضت
التعديل في
دور االنعقاد
الماضي بسبب
كثرة مالحظات
المحاسبة حوله
جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

والتي تصل إلى سنتني.
وذك� � � � ��ر أن اللجنة اوص� � ��ت
باملوافقة ع �ل ��ى ه � ��ذا ال �ت �ع��دي��ل
ب� �ع ��دم ��ا ق� �ي ��م دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
إج ��راءات الهيئة العامة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب ل�ت�س��وي��ة
م�ل��اح � �ظ� ��ات � �ه� ��ا ال � � � � � � � � ��واردة ع �ل��ى
حسابها الختامي بـ (الجادة إلى
حد ما) بعد أن كانت في السابق
(غ�ي��ر جادة) حيث ب ��دأت الهيئة
ب��ات �ب��اع ن �ظ��م ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة
والتدقيق على كشوف م��زاوالت
أعضاء هيئة التدريس للساعات
الزائدة عن النصاب.
وب �ي ��ن ب� � � ��دأت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب ��إغ�ل�اق
م� �ع� �ظ ��م ال� �ش� �ع ��ب ال ��وه� �م� �ي ��ة ك �م��ا
بدأت بااللتزام بقراراتها املنظمة
ل �ع �م �ل �ي��ات ن �ق��ل وت �س �ك�ين أع �ض��اء
ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
القرارات املنظمة لعميات الصرف
ألغ� � � � � � ��راض ه � �ي � �ئ � �ت ��ي ال� � �ت � ��دري � ��س

والتدريب املكلفني بمهام إشرافية
واستشارية.
وأش � ��ار إل ��ى ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة بسد
ك� ��اف� ��ة ال � �ش� ��واغ� ��ر ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ف��ي
ه �ي �ئ �ت ��ي ال � �ت � ��دري � ��س وال � �ت� ��دري� ��ب
وال �ب��ال �غ��ة  83درج � ��ة اض ��اف ��ة ال��ى
مبررات وزارة املالية.
واف� � � � � � ��اد ال � � � ��ى أن ه � � � ��ذا ال� �ب� �ن ��د
س� �ي� �خ� �ض ��ع إل � � � ��ى ض � � ��واب � � ��ط في
امل �ي��زان �ي��ة امل �ع��دل��ة للهيئة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
للسنة املالية  2016/2015حيث
سيتم وضع قيد على بند املكافآت
وال �ت �ق �ي��د ب��امل �ب��ال��غ امل ��درج ��ة ل�ه��ذا
ال �ن��وع وع ��دم ال�ن�ق��ل م�ن��ه أو إليه
وك��ذل��ك ع ��دم ال �ص��رف ع�ل��ى العهد
لهذا النوع.
وحول توصيات اللجنة قال ان
اللجنة اوصت بالعمل على توفير
الئ� �ح ��ة ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ذات ض ��واب ��ط
مهنية بهدف إحكام الرقابة املالية

واإلدارية على املكافآت الزائدة عن
النصاب وتنفيذها ضمن اإلط��ار
امل �ن �ظ��م ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة
ومتطلبات الجهات الرقابية وذلك
لضمان صرفها للمستحقني فقط
تفاديا للمشاكل السابقة.
كما اوصت بالعمل على تحديد
سقف أعلى لعدد امل��واد الدراسية
ال �ت��ي ي�ت�ح�م�ل�ه��ا ك ��ل ع �ض��و هيئة
ت ��دري ��س وت ��دري ��ب وف� ��ق امل�ع��اي�ي��ر
األك ��ادي �م� �ي ��ة امل �ق �ب��ول��ة ع��امل �ي��ا ف��ي
ه � � ��ذا ال � � �ش� � ��أن وع � � � ��دم ت � �ج� ��اوزه� ��ا
لضمان ج��ودة العملية التربوية
ومخرجاتها.
واوصت اللجنة بتحديد سقف
م ��ال ��ي م �ع�ي�ن وم � �ح� ��دد ل �ل �س��اع��ات
ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب ل �ك��ل ك�ل�ي��ة
من كليات الهيئة العامة للتعليم
ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي وال � � �ت� � ��دري� � ��ب وع� � ��دم
تجاوزه خالل مدة تنفيذ امليزانية
وإرف � � ��اق ب� �ي ��ان ذل� ��ك ف ��ي م �ي��زان �ي��ة

الجيران يشيد بتحركات األثري بشأن
إغالق الشعب الوهمية
اث � � � � � � � � �ن� � � � � � � � ��ى ال � � � � � �ن� � � � � ��ائ� � � � � ��ب
د.عبدالرحمن الجيران على
تحركات املدير العام للهيئة
ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب د .ه�ي�ث��م االث ��ري
ل �ـ �س��رع��ة اس �ت �ج��اب��ة ال�ه�ي�ئ��ة
مل �ط ��ال ��ب ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة م��ن ح �ي��ث ات �ب��اع
ن � �ظ� ��م ال � ��رق � ��اب � ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وال� �ت ��دق� �ي ��ق ع� �ل ��ى م � � ��زاوالت
اع� � �ض � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ت ��دري ��س

وق� �ي ��ام� �ه ��ا ب� �س ��د ال� �ش ��واغ ��ر
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ك��اف��ة وال�ت��زام�ه��ا
ب� � � � �ق � � � ��رارات ن � �ق � ��ل وت� �س� �ك�ي�ن
اع� � �ض � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ت ��دري ��س
واغ � � �ل� � ��اق م � �ع � �ظ ��م ال � ُ�ش� �ع ��ب
الوهمية.

د.عبدالرحمن الجيران

ال�ه�ي�ئ��ة اب� �ت ��داء م��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
.2017/2016
كما اوص��ت ب��إرف��اق بيان مالي
ت �ف �ص �ي �ل��ي م��وض �ح��ا ف �ي��ه ت��وزي��ع
م� �ك ��اف ��آت ال� �س ��اع ��ات ال � ��زائ � ��دة ع��ن
النصاب على الفصول الدراسية
ال �ف �ص��ل األول وال� �ف� �ص ��ل ال �ث��ان��ي
وال�ف�ص��ل ال�ص�ي�ف��ي ض�م��ن امل��ذك��رة
التفسيرية مليزانية الهيئة ابتداء
من السنة املالية .2017/2016
وذك� � ��رت ال �ل �ج �ن��ة ب�ت��وص�ي��ات�ه��ا
ال�ع�م��ل ع�ل��ى إي �ج��اد ب��دائ��ل أخ��رى
لتغطية ال�ن�ق��ص ال�ح��اص��ل حاليا
ف� ��ي أع � �ض� ��اء ه �ي �ئ �ت��ي ال� �ت ��دري ��س
وال �ت��دري��ب وف��ق معايير واض�ح��ة
ل �ل �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن ال� �س ��اع ��ات ال ��زائ ��دة
ع� ��ن ال� �ن� �ص ��اب س� �ن ��وي ��ا ب� � ��دال م��ن
اللجوء املكثف إلى ساعات العمل
اإلض ��اف �ي ��ة ال� ��زائ� ��دة ع ��ن ال �ن �ص��اب
ألع � �ض� ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ك�ح��ل
وحيد لهذه القضية.
وأوص ��ت أيضا بالتأكيد على
ق � �ي� ��ام ج � �ه� ��از امل� ��راق � �ب �ي�ن امل��ال �ي�ي�ن
ب��ال �ت��دق �ي��ق امل �س �ب��ق ع �ل��ى ك�ش��وف
ال� �ص ��رف مل � � ��زاوالت أع� �ض ��اء هيئة
ال �ت ��دري ��س وال� �ت ��دري ��ب ل�ل�م�ك��اف��آت
ال� � � � ��زائ� � � � ��دة ع � � ��ن ال � � �ن � � �ص� � ��اب وف � ��ق
املتطلبات ال��رق��اب�ي��ة والتنظيمية
للتحقق من سالمة الصرف ومدى
أح �ق �ي �ت��ه وف � ��ق ال� �ق ��واع ��د امل�ن�ظ�م��ة
ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ي ��زان� �ي ��ة وم �ت �ط �ل �ب��ات
الجهات الرقابية.

الهيئة لم تنفذ
توصيات بشأن
العمل على سد
الوظائف الشاغرة
وافقنا على
التعديل بعدما
قيم المحاسبة
إجراءات
الهيئة لتسوية
مالحظاتها
بالجادة إلى حد ما
الهيئة بدأت
بإغالق معظم
الشعب الوهمية
وااللتزام بقراراتها
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توافق نيابي حكومي حول التعديالت على المشروع المقدم من الحكومة

التشريعية :إحالة تقرير مكافحة الفساد
للتصويت عليه في الجلسة المقبلة
الصانع :أضفنا بعض األمور التي تحمي القانون من أي عوار دستوري
ن � � ��اق� � � �ش � � ��ت ل � � �ج � � �ن � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
ال� � �ت� � �ش � ��ري� � �ع� � �ي � ��ة ام � � � � ��س م � � �ش� � ��روع
ق� ��ان� ��ون ه �ي �ئ��ة م �ك ��اف �ح ��ة ال �ف �س��اد
واالق � �ت� ��راح� ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة امل �ق��دم��ة
ب�ه��ذا ال�ش��أن بحضور وزي��ر العدل
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون االوق � � ��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون االس �ل��ام � �ي � ��ة ي �ع �ق��وب
الصانع وقال مقرر اللجنة النائب
احمد القضيبي ان اللجنة ناقشت
امل � � �ش� � ��روع م � ��ع ال � �ج � �ه� ��ات امل �ع �ن �ي��ة
واملتمثلة ب ��وزارة ال�ع��دل والنيابة
ال� �ع ��ام ��ة م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان ال �ل �ج �ن��ة
ستصوت على تقريرها يوم االحد
امل�ق�ب��ل ليتسنى رف�ع��ه ال��ى مجلس
االم ��ة وع��رض��ه ف��ي جلسته املقبله
والتصويت عليه.
واوضح القضيبي أنه تم االخذ
ببعض ال�ت�ع��دي�لات النيابية على
مشروع الحكومة مبينا ان من ابرز

التعديالت وض��ع تعريف للكسب
غ �ي��ر امل� �ش ��روع وان ت�ب�ع�ي��ة الهيئة
ت�ب�ق��ى ك�م��ا ه��ي ع�ل�ي��ه ك ��ون الهيئة
جهازا تنفيذيا فتتبع الحكومة.
واك ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي ان ��ه ت��م تعديل
بعض املواد التي رأى فيها النواب
ان �ه��ا ت�ق�ي��د ي��د ال�ه�ي�ئ��ة م�ض�ي�ف��ا ان
من اب��رز التعديالت النيابية التي
واف �ق��ت عليها ال�ح�ك��وم��ة بالنسبة
ل � �ق ��ان ��ون ان � �ش � ��اء ه �ي �ئ ��ة م �ك��اف �ح��ة
الفساد هي منح الصالحية للهيئة
ف ��ي ال�ت�ف�ت�ي��ش م ��ن غ �ي��ر ال�ح�ص��ول
على اذن من النيابة العامة وكذلك
ح��ق ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي م�ت��اب�ع��ة القضايا
م� ��ع ج� �ه ��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق الف� �ت ��ا ال ��ى
ان امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ت �ع��دي�ل�ات م ��واد
امل� � � �ش � � ��روع ت � �م� ��ت ب� ��ال � �ت� ��واف� ��ق م��ع
الحكومة.
واض � ��اف ال�ق�ض�ي�ب��ي ان ال�ل�ج�ن��ة

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس

رف� � �ع � ��ت ال � �ح � �ص� ��ان� ��ة ع� � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب
عبدالله التميمي في قضية حصر
نيابة الفروانية.
من جانبه قال وزير العدل وزير
األوق� � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة

يعقوب الصانع ان��ه تمت مناقشة
م� �ش ��روع واق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ش��أن
ان � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد واألحكام الخاصة بالكشف
عن الذمة املالية مع لجنة الشؤون

توصلنا مع الحكومة إلى توافق حول التعديالت عليه

الرويعي:إقرار قانون اإلعالم
االلكتروني في الجلسة المقبلة
أوضح رئيس اللجنة التعليمية
د.عودة الرويعي أن اللجنة بحثت
خ �ل��ال اج� �ت� �م ��اع ودي ع �ق��د أم��س
ب �ح �ض ��ور وزي� � ��ر االع� �ل ��ام ال �ش �ي��خ
س� �ل� �م ��ان ال� �ح� �م ��ود وم �س �ت �ش ��اري
ال � � ��وزارة ح� ��ول ال �ت �ق��ري��ر ال�ن�ه��ائ��ي
ل� �ل� �ج� �ن ��ة ب � �ش � ��أن ق � ��ان � ��ون االع� �ل ��ام
االل �ك �ت��رون��ي ت��وص�ل�ن��ا خ�لال��ه ال��ى
ال� �ت ��واف ��ق ع �ل��ى ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت��ي
اق ��رت� �ه ��ا ال �ل �ج �ن��ة ف� ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا
األخير .
وق ��ال ال��روي �ع��ي :ت�م��ت م��راج�ع��ة
بنود وم��واد القانون م��ع الجانب
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ح� �ي ��ث ت��وص �ل �ن��ا ال ��ى
ت� ��واف� ��ق ع �ل ��ى م �ع �ظ��م ع � ��دة امل � ��واد
ب� �ش� �ك� �ل� �ه ��ا ال � �ن � �ه� ��ائ� ��ي م � ��ؤك� � ��دا ان
ال � �ق� ��ان� ��ون س �ي �ق��ر ف� ��ي م ��داول �ت �ي ��ه

ل �ت �ع �ط �ي��ه ش� �ك�ل�ا ج � ��دي � ��دا ل �ي �ك��ون
ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د داف �ع ��ا وح��اف��زا
الص �ح��اب امل ��واق ��ع اإلخ �ب��اري��ة كي
تكون مصدرا ألحتراف املهنة.
وأش � � � � � � ��ار ال � � ��روي� � � �ع � � ��ي ال� � � � ��ى ان
ال� �ج ��ان ��ب ال �ح �ك��وم��ي أب� � ��دى ع ��ددا
م � ��ن امل �ل��اح � �ظ � ��ات ع� �ل ��ى ع � � ��دد م��ن
امل� ��واد وال �ت��ي استطعنا إقناعهم
ب �م �ب��ررات وج ��وده ��ا وم ��ن اإلب �ق��اء
على قيمة الكفالة البنكية واملقدرة
بـ  ٥٠٠دينار باالضافة ال��ى نقاط
اخرى كانت محل خالف.

جانب من اجتماع سابق للجنة التعليمية

االول ��ى وال�ث��ان�ي��ة ليصبح قانونا
نافذا.
وأض� � � ��اف ال� ��روي � �ع� ��ي ان ه �ن��اك
نقاط خالف تم االتفاق على حلها

بشكل يضمن تمرير هذا القانون
في الجلسة املقبلة مشيرا ال��ى ان
ال �ت �ع��دي�لات ال �ت��ي اق��رت �ه��ا اللجنة
ه��ي تعديالت ف��ي صالح القانون

التشريعية والقانونية البرملانية.
وأض� � � ��اف ال � ��وزي � ��ر ال� �ص ��ان ��ع أن
ت ��وج� �ي� �ه ��ات س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك ال �ح �م��د ال� �ص� �ب ��اح رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع

مجلس األم��ة مشيرا إل��ى أن هناك
توافقا بني السلطتني في مختلف
املجاالت خاصة في موضوع هيئة
مكافحة الفساد.
وذك ��ر أن��ه ت�م��ت م�ن��اق�ش��ة ق��ان��ون
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد واض �ف �ن��ا بعض
اإلض ��اف ��ات ال �ت��ي ت�ح�م��ي ال �ق��ان��ون
م ��ن أي ع � ��وار دس� �ت ��وري وراع �ي �ن��ا
ال� �ج ��وان ��ب األخ � � ��رى ال� �خ ��اص ��ة ف��ي
م � ��وض � ��وع االي� � � ��داع� � � ��ات ال� �س ��اب� �ق ��ة
م��وض �ح��ا أن ه� �ن ��اك ن �ص��ا ي�ت�ع�ل��ق
بالكسب غير املشروع.
وع� � ��ن ت �ب �ع �ي��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ق� � ��ال إن
ال�ت�ب�ع�ي��ة م �ج��رد إج��رائ �ي��ة شكلية
ل��وزارة العدل وهي مستقلة بشكل
ت��ام وال يمكن ل �ل��وزارة أن تتدخل
باي شكل من االشكال.
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الكندري :وقوف الكويت إلى جانب
السعودية واجب
ق ��ال ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ك�ن��دري
إن اس �ت��دع��اء ال�س�ف�ي��ر ال�ك��وي�ت��ي
لدى إي��ران واستدعاء الخارجية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل �ل �س �ف �ي��ر اإلي � ��ران � ��ي
وت� �س� �ل� �ي� �م ��ه م� � ��ذك� � ��رة اح� �ت� �ج ��اج
ه� ��و م ��وق ��ف م� �ش ��رف ل �ل �ح �ك��وم��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��وق��وف�ه��ا إل ��ى ج��ان��ب
ش �ق �ي �ق �ت �ه ��ا امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
السعودية وه��و واج��ب .مضيفا
أن ما يمس اشقاءنا في اململكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ي �م �س �ن��ا
وي� �م ��س دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون

ب ��رم �ت ��ه  .ورح� � ��ب ال� �ك� �ن ��دري ف��ي
تصريحه بدعوة رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم لعقد جلسة
خ� ��اص� ��ة مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال� �ت ��داع� �ي ��ات
اإلقليمية وتأثيرها مشددا على
ضرورة أن تكون الجلسة علنية
ك � ��ي ي � �ع� ��رف ال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
مواقف ممثليه في البرملان ولكي
تنكشف أمام العامة تلك املواقف
فنحن ال نخشى أن نقول موقفنا
ب � �ك� ��ل ص� � ��راح� � ��ة وش� � �ج � ��اع � ��ة ب��ل
نتشرف ب��ه وه��و امل��وق��ف ال��داع��م

للشقيقة الكبرى اململكة العربية
ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة ف� � ��ي م ��واج� �ه� �ت� �ه ��ا
لألطماع اإليرانية.
ال �ك �ن��دري ف ��ي ت �ص��ري �ح��ه دع��ا
النواب إلى الوقوف خلف القيادة
السياسية وموقف الدولة الداعم
للمملكة مطالبا الجميع بدراسة
امل � ��واق � ��ف وال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ق �ب��ل
إط�لاق �ه��ا مل��ا ف��ي ذل ��ك م��ن ت��أث�ي��ر
على وحدة الصف.
فيصل الكندري

أبل :ما شروط تعيين الموجهين
في التربية؟
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل أب��ل
س��ؤاال إل��ى وزي��ر التربية وزي��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى
ب�ش��أن االس�ت�ف�س��ار واالس�ت�ع�لام
ع � � � ��ن امل � � ��وج� � � �ه� �ي ��ن ب� ��امل � �ن� ��اط� ��ق
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ف� � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ات
الكويت التابعة إلدارة التعليم
العام بوزارة التربية.
وطالب إف��ادت��ه وت��زوي��ده بما
يلي:
 ك � �ش� ��ف ب � ��أس� � �م � ��اء ج �م �ي��عامل ��وظ� �ف�ي�ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب�م�س�م��ى
موجه بكل الدراجات الوظيفية
وال � � �ت � � �خ � � �ص � � �ص � ��ات ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة

والدراسية باملناطق التعليمية
ف��ي ج�م�ي��ع م�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت
ال �ت��اب�ع��ة إلدارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ام
بوزارة التربية ،على أن يتضمن
ذل ��ك منطقة ال�ع�م��ل التعليمية
والتخصص العلمي والخبرة
العملية والجهة املنقول منها
ق� �ب ��ل اس� � �ت �ل��ام وظ� �ي� �ف ��ة م��وج��ه
أو م ��وج �ه ��ة ل �ل �ع �م��ل ب��امل�ن �ط�ق��ة
التعليمية وامل�س�م��ى الوظيفي
ال�س��اب��ق وال�ح��ال��ي وم��دة العمل
في التواجيه  ،وذل��ك خالل آخر
خ �م��س س �ن ��وات وح �ت��ى ت��اري��خ
طرح هذا السؤال.

 م� � ��ا م� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات ال �ت �ع �ي�ي�نبوظيفة م��وج��ه أو م��وج�ه��ة في
كافة درجات التواجيه؟
 ه � � � ��ل ي� � � �ج � � ��وز أن ي � �ك� ��ونالتخصص الدراسي األكاديمي
للموجه أو املوجهة مختلفا عن
م�س�م��ى ال�ت��وج�ي��ه التخصصي
العلمي؟

د .خليل أبل

برلمان
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الخرينج يقترح إنشاء مركز
للشباب والطفولة في كل
منطقة سكنية
ت �ق��دم ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
االم��ة مبارك الخرينج باقتراح
ب��رغ�ب��ة ب��ان�ش��اء م��رك��ز للشباب
وال � �ط � �ف � ��ول � ��ة ف� � ��ي ك� � ��ل م �ن �ط �ق��ة
س �ك �ن �ي��ة ت � �ت ��واف ��ر ف� �ي ��ه ج �م �ي��ع
اإلمكانات الالزمة لشغل الفراغ
واالستفادة من تنمية املواهب
ورعايتها.
وق��ال الخرينج في اقتراحه:
نظرا الهمية الشباب ف��ي بناء
ال ��وط ��ن وال �ع �م ��ل ع �ل��ى ح�م��اي��ة
ال �ش �ب ��اب وال �ط �ف��ول��ة م ��ن ع�ب��ث
االن� �ح ��راف ��ات س� ��واء االخ�لاق �ي��ة
او ال � �ت � �ج� ��اذب� ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
ولتفويت الفرصة امام العابثني
واالرهاب في استقطاب شباب
الوطن واالس�ت�ف��ادة من طاقات
الشباب والطفولة والعمل على
تنميتها البد من تهيئة السبل

مبارك الخرينج

وامل� �ن� �ش ��آت ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى ح�ف��ظ
الشباب والطفولة.

الجبري يشيد باستدعاء
الكويت سفيرها لدى طهران
أش � ��اد ن��ائ��ب رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان
ال�ع��رب��ي ال�ن��ائ��ب محمد الجبري
ب�م��ا ق��ام��ت ب��ه وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
من استدعاء سفير دولة الكويت
لدى طهران على خلفية االعتداء
ع �ل��ى ال� �س� �ف ��ارة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ف��ي
ايران املخالف لالعراف الدولية.
واك � ��د ال �ج �ب��ري ت �ض��ام �ن��ه مع
اململكة العربية السعودية وان
دول م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ج �س��د
واحد ضد كل من يحاول العبث
بأمنها واستقرارها.

محمد الجبري

طنا يسأل عن إجازات قيادي
في التخطيط
وج� � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ط �ن��ا
س� � � ��ؤاال ال� � ��ى وزي � � � ��رة ال � �ش� ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ووزي� ��رة
ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية هند الصبيح طالب
فيه ب��اف��ادت��ه ع��ن اج ��ازات احمد
م�ح�م��د ع �ث �م��ان امل ��وس ��ى ،ن��ائ��ب
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ق�ط��اع االس�ت�ق��دام
واالس� � � �ت� � � �خ � � ��دام (ال� � �س� � �ن � ��وي � ��ة -
واالداري��ة) منذ عام  2000حتى
عام 2012م.
محمد طنا
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ما اجراءات األشغال حيال حل األزمة؟

الزلزلة يسأل عن إحالة الشركات
المتسببة في تطاير الحصى للنيابة
ق��دم ال�ن��ائ��ب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
س � � ��ؤاال إل� � ��ى وزي � � ��ر االش� � �غ � ��ال د.
ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ق ��ال ف� �ي ��ه:ال يخفى
ع �ل��ى أح ��د م ��ا ح �ص��ل م ��ن ت�ط��اي��ر
ل� �ل� �ح� �ص ��ى ف� � ��ي ج� �م� �ي ��ع ش � � ��وارع
الكويت دون استثناء بعد هطول
األم �ط��ار خ�ل�ال ف �ت��رة ل��م ت�ت�ج��اوز
األي ��ام امل �ح��دودة وق��د ب��ان التلف
في جميع الشوارع دون استثناء
وه� ��و أم� ��ر ق ��د ت� �ك ��رر ف �ي �م��ا س�ب��ق
وك � � ��ان م� ��ن امل� �ف� �ت ��رض أن ت �ك��ون
وزارة األشغال قد عرفت أسباب
تطاير الحصى في الشوارع بعد
هطول األمطار إال أن من الواضح
أن وزارة األش �غ��ال ل��م ت�ت�خ��ذ أي
اجراء منذ سنوات حتى ال تتكرر
أس �ب��اب ال�ت�ل��ف ف��ي ش� ��وارع دول��ة
الكويت.
وجاء في نص السؤال:

 م� � ��ا االج � � � � � � � � ��راءات ال� � �ت � ��ي ت��مات �خ��اذه��ا م ��ن ق �ب��ل ال � � ��وزارة بعد
حادثة تطاير الحصى سنة 2014
وال � �ت ��ي أص � ��ر ك �ث �ي��ر م ��ن أع �ض��اء
مجلس األمة على الوزير السابق
اتخاذ االج��راءات بحقها؟ يرجى
تزويدي بجميع األوراق الرسمية
ال �ت��ي ت��ؤك��د ق �ي��ام ال � � ��وزارة ب�ه��ذه
االجراءات.
 ي� � ��رج� � ��ى ب � � �ي� � ��ان األس � � �ب� � ��ابالرئيسية العاملية التي تتسبب
ف��ي ت�ط��اي��ر ال�ح�ص��ى ب�ع��د هطول
األم � � �ط� � ��ار ف � ��ي ال� �س� �ن ��ة امل ��اض� �ي ��ة
والسنة الحالية.
 ط� �ل ��ب م � ��ن وزي� � � ��ر األش � �غ� ��الال �س��اب��ق ت �ح��وي��ل م �ل �ف��ات ت�ط��اي��ر
ال� �ح� �ص ��ى إل � ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
مل �ح��اس �ب��ة ال � �ش ��رك ��ات امل �ت �س �ب �ب��ة
ف� ��ي ذل � ��ك ف� �ه ��ل ت� ��م ذل � � ��ك؟ ي��رج��ى

د .يوسف الزلزلة

ت��زوي��دي بأسماء الشركات التي
تم تحويلها إلى النيابة وأسماء
م��وظ �ف��ي وزارة األش� �غ ��ال ال��ذي��ن
ت �س �ل �م��وا أع� �م ��ال ه� ��ذه ال �ش��رك��ات

وح� ��ول� ��وا ل �ل �ن �ي��اب��ة م ��ع ت ��زوي ��دي
ب �ن �س ��خ م � ��ن ك� �ت ��ب االح � ��ال � ��ة إل ��ى
النيابة.
 ما االجراءات التي ستتخذهاوزارة األش�غ��ال لحل أزم��ة تطاير
ال � �ح � �ص� ��ى ف� � ��ي ج� �م� �ي ��ع ش� � � ��وارع
ال� � �ك � ��وي � ��ت؟ وه� � � ��ل ت� � ��م م �ع ��ال �ج ��ة
األس �ب��اب ف��ي التركيبة ال�ج��دي��دة
ل�ل�إس� �ف� �ل ��ت ال� � � � ��ذي س �ي �س �ت �خ��دم
ف ��ي ح� ��ال إع � � ��ادة ت �ع �ب �ي��د ال �ط��رق
املتضررة؟
 ه��ل ت�ش�ت��رط وزارة األش �غ��الف��ي ع �ق��وده��ا أن ال �ش��رك��ات ال�ت��ي
ت �ع� �ب ��د ط� � ��رق ال � �ك� ��وي� ��ت س �ت �ك��ون
م� �س ��ؤول ��ة ع� ��ن أي خ� �ل ��ل ي �ح��دث
فيها خالل فترات زمنية ؟ أرجو
تزويدي بصور هذه العقود.

نرفض أي قرارات تمس المواطن

الجالل :مستعدون لوضع أيدينا
في يد الحكومة لتنويع مصادر الدخل
ج � ��دد ال� �ن ��ائ ��ب ط �ل��ال ال� �ج�ل�ال
رف �ض��ه ات �خ��اذ أي ق � ��رارات تمس
م �ع �ي �ش��ة امل � ��واط � ��ن ال �ك ��وي �ت ��ي أو
تنتقص م��ن حقوقه التي كفلها
له الدستور الكويتي.
وق� � � ��ال ال� � �ج �ل��ال ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة تنفيذ
م ��ا جاء ف ��ي ال �خ �ط��اب االم �ي��ري
ل �ص ��اح ��ب ال �س �م ��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ف ��ي ال �ج �ل �س��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة ل ��دور
االن� �ع� �ق ��اد ال� ��راب� ��ع مل �ج �ل��س االم ��ة
ح �ي �ن �م��ا اك � ��د س� �م ��وه ع� �ل ��ى ع ��دم
امل� �س ��اس ب��اح �ت �ي��اج��ات امل ��واط ��ن
االساسية ،معتبرا ان كل ما ورد
ف��ي ال��دراس��ة التي اعدتها وزارة
امل��ال �ي��ة ب �ش��أن ت�ق�ل�ي��ص ال��دع��وم
ي�خ��ال��ف م��ا ن��ص ع�ل�ي��ه ال�خ�ط��اب
االم � � � � �ي� � � � ��ري ،ح� � �ي � ��ث ت� �س� �ت� �ه ��دف
الدراسة جيب املواطن البسيط.
واب � ��دى ال �ج�ل�ال ت��رح�ي�ب��ه ب��أي
توجه حكومي يهدف الى تنويع
م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل وي ��وف ��ر ب��دائ��ل

نرحب بأي توجه
حكومي لتوفير
بدائل دخل أخرى
غير النفط

طالل الجالل

اخ � � ��رى غ� �ي ��ر ال� �ن� �ف ��ط ال � � ��ذي ي�ع��د
م �ص��در ال��دخ��ل ال��وح �ي��د ل�ل��دول��ة،
اال ان ذل � ��ك ال ي �ع �ن��ي ب � ��اي ح��ال
موافقتنا على ادخال اية زيادات
ع �ل ��ى االح� �ت� �ي ��اج ��ات االس ��اس �ي ��ة
ل � �ل � �م� ��واط� ��ن م� � ��ن ب � �ن� ��زي� ��ن وم� � ��اء
وكهرباء وغيرها ،دون تعويضه

التعويض املناسب.
وش� � ��دد الجالل ع �ل��ى رف �ض��ه
ات� �خ ��اذ ق � ��رار زي � ��ادة ال �ب �ن��زي��ن او
غيره دون توفير بديال للمواطن
ي�ع��وض��ه ع��ن ه ��ذه ال ��زي ��ادة ال�ت��ي
تستهدف احتياجاته االساسية،
مطالبا نائب رئيس الوزراء وزير

املالية انس الصالح بتقديم خطة
حقيقية خاصة بتنويع مصادر
ال � ��دخ � ��ل ال ت� �س� �ت� �ه ��دف امل� ��واط� ��ن
البسيط الى املجلس ومناقشتها
مع اللجنة املالية البرملانية.
واوض � � � � ��ح ال� � �ج �ل��ال ان ن � ��واب
االمة على اتم االستعداد لوضع
اي��دي �ه��م ب �ي��د ال �ح �ك��وم��ة ل�ت�ن��وي��ع
مصادر الدخل شريطة ان اليمس
ذل��ك بمعيشة امل��واط�ن�ين واث�ق��ال
ك��واه �ل �ه��م ب ��امل ��زي ��د م ��ن االع� �ب ��اء
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ن�ح��ن نفكر فيه
ب��زي��ادة سبل الرفاهيه والعيش
الكريم لهم.
وف � � ��ي خ � �ت� ��ام ت� �ص ��ري� �ح ��ه ق ��ال
الجالل «ان املواطنني خط احمر
الن �س �م��ح ب��امل �س��اس ب��دخ�ل�ه��م او
االنتقاص من حقوقهم».

العتيبي :سأستجوب الصالح
إذا رفع الدعم عن السلع
ق��ال النائب ف��ارس العتيبي
ان اس � �ت � �ج� ��واب� ��ه ال� � � � ��ذي ل� ��وح
بتقديمه لنائب رئيس مجلس
ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة أن ��س
ال �ص��ال��ح ق��ائ��م وه ��و ب��ان�ت�ظ��ار
أن تخطو الحكومة أي خطوة
ب��ات�ج��اه رف��ع ال��دع��م ع��ن السلع
حتى يقدم.
واض � � � � � � ��اف ال � �ع � �ت � �ي � �ب� ��ي ف ��ي
ت� � �ص � ��ري � ��ح ل� � � ��ه ق � � ��ائ� �ل ��ا ن� ��ذك� ��ر
الحكومة ومعها كل من يراهن
ع �ل��ى ع ��دم ج��دي��ة االس �ت �ج��واب
بأن لالستجواب محاور أربعة
غير م�ح��ور رف��ع ال��دع��وم وهي
م� �ح ��اور ال �خ �ص �خ �ص��ة وه�ي�ئ��ة
س� ��وق امل � ��ال وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار وه ��در امل ��ال ال�ع��ام
وه� ��ي امل � �ح ��اور ال �ت ��ي س�ن�ث�ب��ت
م� � ��ن خ�ل��ال � �ه� ��ا ت � �خ � �ب ��ط ن ��ائ ��ب
رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
ف��ي ه��در امل��ال ال�ع��ام ف��ي الوقت
ال ��ذي ي��دع��و ف�ي��ه إل��ى التقشف
والذهاب إلى جيب املواطن.
وتابع العتيبي :إن سياسة
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ل�ل��ال � �ت � �ف� ��اف ع �ل��ى
ق� � � ��رارات رف � ��ع ال ��دع ��م واض �ح��ة
ومكشوفة ال سيما بعد إعالن
م �ج �ل��س ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة ع��ن
إلغاء نظام استئجار السيارات
وقسائم شراء البنزين لرؤساء
األجهزة الحكومية والقياديني
معتبرا أن الحكومة تأخرت في
االع�ل�ان ع��ن ه��ذا ال�ت��وج��ه ال��ذي
كان يفترض أن تقوم به منذ أن
قرعت األزم��ة االقتصادية باب
ال �ع �ج��ز ال� �ح� �ك ��وم ��ي .وأض� ��اف

فارس العتيبي

العتيبي ان إل�ت�ف��اف الحكومة
ب� �ص ��رف  250دي � �ن� ��ار ك��وي �ت��ي
ل � � �ل� � ��وزراء وال � �ق � �ي� ��ادي �ي�ن ك �ب��دل
ل �ل �س �ي��ارات ي�ع�ت�ب��ر وج �ه��ا من
أوج��ه إه��دار امل��ال وه��و املحور
ال��ذي أف��ردن��ا ل��ه مساحة مهمة
في استجوابنا املزمع تقديمه
للوزير.
وخ �ت��م ال�ع�ت�ي�ب��ي ت�ص��ري�ح��ه
ب � ��ال� � �ق � ��ول :ن� � �ج � ��دد م� � ��ا ق� �ل� �ن ��اه
س��اب �ق��ا إن� �ن ��ا ل ��ن ن� �ت ��وان ��ى ع��ن
ال� �ق� �ي ��ام ب �م �س��ؤول �ي��ات �ن��ا ال �ت��ي
ك �ف �ل �ه��ا ل �ن��ا ال ��دس� �ت ��ور ات �ج��اه
ال ��وط ��ن وامل� ��واط� ��ن وم�ع�ي�ش�ت��ه
التي تشكل ال��داف��ع األق��وى في
ت�ح��رك�ن��ا امل�س�ت�ق�ب�ل��ي ل�ل�ح�ف��اظ
ع�ل��ى ال�ط�ب�ق��ة ال��وس�ط��ى وذوي
الدخل املحدود.

الحريجي يقترح تسديد
المواطنين فواتير الماء
والكهرباء للمساجد
ط� � ��ال� � ��ب ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب س � �ع� ��ود
الحريجي بتمكني املواطنني
ممن يرغب في تسديد فواتير
اس �ت �ه�ل�اك امل �س��اج��د م ��ن امل ��اء
والكهرباء.
وق � ��ال ال �ح��ري �ج��ي ف ��ي نص
االقتراح برغبة :املال هو وقود
أي ع� �م ��ل خ � �ي� ��ري م��ؤس �س��ي
ي�س��اه��م ف��ي ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع،
وب ��دون ��ه ق��د ي �ك��ون ص�ع�ب��ا أن
يمارس هذا العمل دوره على
ال�ن�ح��و امل��أم��ول غ�ي��ر أن تدفق
األم � � � ��وال م� ��ن امل �ت �ب ��رع�ي�ن إل ��ى
املشروعات واألعمال الخيرية
ليس أم��را سهال إنما يحتاج
إل � ��ى ج �ه��د م �ن �ظ��م وح� �ي ��ث إن

سعود الحريجي

رغ� �ب ��ة ب �ع ��ض امل ��واط� �ن�ي�ن ف��ي
املساهمة في تعمير مساجد
الله عز وجل.
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برلمان

 4نواب يقترحون منح أبناء الكويتيات أولوية
التوظيف بعد الكويتيين  
تقدم النواب صالح عاشور وخليل
ال�ص��ال��ح وع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي ومحمد
طنا امس باقتراح بقانون بإعطاء أبناء
ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي�ت��ي
أولوية التوظيف بعد الكويتيني.
و ج� � ��اء ف � ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض ��اح �ي ��ة
ل�ل��اق � �ت� ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون :ف � ��ي ظ � ��ل ت ��زاي ��د
أع ��داد الكويتيات امل�ت��زوج��ات م��ن غير
كويتيني وضمانا لبقائهن في الكويت
واح� �ت ��رام ��ا ل �ح �ق��وق �ه��ن وح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
ال��رواب��ط العائلية واس�ت�ق��رار املجتمع
ب ��ات م��ن ال� �ض ��روري م��ن ت��وف�ي��ر ف��رص

العمل الالئقة واملضمونة ألبنائهن من
خ�لال إعطائهم أفضلية التعاقد على
اليد العاملة الوافدة من غير الكويتيني
العتبارات اقتصادية وأمنية.
وم ��ن ه�ن��ا ت��م ت�ع��دي��ل اخ�ت�ص��اص��ات
م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة امل �ن �ص��وص
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف � ��ي امل � � � � ��ادة  5م � ��ن امل � ��رس � ��وم
ب�ق��ان��ون رق��م  15لسنة  1979ف��ي ش��أن
الخدمة املدنية لتشمل ض��رورة إعطاء
أب � �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة امل� �ت ��زوج ��ة م ��ن غ�ي��ر
الكويتي أفضلية التعاقد من بني غير
ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال �ق �ط��اع��ات الحكومية

وغير الحكومية ،كما تم استثناء أبناء
ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي�ت��ي
م ��ن خ �ط��ط إح �ل��ال ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة
محل العمالة ال��واف��دة وفقا مل��ا تتيحه
إمكانيات التطبيق.
وقد سمح التعديل الذي ُأدخل على
املادة  15من املرسوم بالتعاقد مع أبناء
ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ت��زوج��ة م ��ن غ �ي��ر ك��وي�ت��ي
ل�ف�ت��رة خ�م��س س�ن��وات ق��اب�ل��ة للتجديد
ت��أم�ي�ن��ا ل�لاس�ت�ق��رار ال��وظ�ي�ف��ي ع�ل��ى أن
تعطى لهم األفضلية ف��ي التعاقد من
بني غير الكويتيني .

صالح عاشور

الحزم هو السبيل الوحيد لمواجهة أي مخالفات

الحويلة :الحمالت األمنية تنظف
البالد من المخالفين وبؤر اإلجرام
ثمن النائب د .محمد الحويلة
ال�ح�م�ل��ة األخ �ي��رة ال �ت��ي نفذتها
وزارة الداخلية بتوجيهات من
ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ محمد
ال� �خ ��ال ��د ب �م �ن �ط �ق��ة ب �ن �ي��د ال �ق��ار
بمشاركة أكثر من قطاع بوزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل�ل�اح �ق��ة امل �خ��ال �ف�ين
وال � � �خ� � ��ارج� �ي��ن ع � �ل� ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون
م� �م ��ن ي �ع �ي��ث ب� � � ��األرض ف� �س ��ادا
ويرتكب الجرائم وي�ه��دد األم��ن
ودع � � ��ا ال� �ح ��وي� �ل ��ة ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح� �ف ��ي إل� � ��ى دع� � ��م ال� �ح� �م�ل�ات
األم �ن �ي ��ة واإلج � � � � ��راءات األم �ن �ي��ة
التي تقوم بها وزارة الداخلية
لضبط املخالفات والتجاوزات
ومنتهكي القانون والخارجني
ع�ل�ي��ه ب�ج�م�ي��ع م�ن��اط��ق ال�ك��وي��ت
وت � �ق� ��دي� ��م ك� � ��ل ال� � ��دع� � ��م ل � � � ��وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة ودع� � ��م رج� � ��ال األم ��ن
وت� �م� �ك� �ي� �ن� �ه ��م إلن � � �ج� � ��از امل � �ه� ��ام
املنوطة لهم في هذا الشأن.
وأك� � ��د ال �ح��وي �ل��ة أن � ��ه ع �ن��دم��ا
ي� �ت� �ع� �ل ��ق األم � � � ��ر ب� ��أم� ��ن ال ��وط ��ن
وس�لام��ة مواطنيه ف��ال�ح��زم هو
ال�س�ب�ي��ل ال��وح �ي��د مل��واج �ه��ة أي��ة
م �خ��ال �ف��ات ل �ك��ل م� ��ن ت� �س ��ول ل��ه
نفسه الخروج على هذه القواعد
فالتحديات وال�ت�ه��دي��دات التي
ت � ��واج � ��ه ب� �ل ��دن ��ا ك� �ث� �ي ��رة م �ن �ه��ا
م ��وج ��ة اإلره � � ��اب ال �ت ��ي ض��رب��ت
املنطقة والكويت وكذلك التسلل
وال�ت�ه��ري��ب ودخ ��ول املمنوعات

ب ��أن ��واع� �ه ��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة وب �ع��ض
ال � �ج� ��رائ� ��م امل � �س � �ت� ��وردة ت �ف��رض
م �ع��ادل��ة ص �ع �ب��ة ج� ��دا وم �ع �ق��دة
ت �ت �ط �ل��ب ال �ي �ق �ظ��ة واالس� �ت� �ع ��داد
املستمرين والحيطة الشديدة
وال � � � �ض� � � ��رب� � � ��ات االس � �ت � �ب� ��اق � �ي� ��ة
والوقائية.
وأض� � � ��اف ال� �ح ��وي� �ل ��ة أن � ��ه م��ن
ال � �ض� ��روري ت�ن �ظ�ي��ف ال �ب �ل��د من
العمالة الهامشية التي انتشرت
ف��ي ج�م�ي��ع امل �ن��اط��ق وس��اه�م��ت
ف� ��ي ت �ف �ش��ي ظ� ��اه� ��رة ال �س ��رق ��ات
وامل �ش��اك��ل وال� �ج ��رائ ��م ال��دخ�ي�ل��ة
على مجتمعنا الكويتي والتي
تجعل ال�ك��وي��ت محل ان�ت�ق��ادات
من جماعات حقوقية ومنظمات
إنسانية وكما أن ه��ذه العمالة
تسبب أعباء على الدولة وعلى
ب �ن �ي �ت �ه��ا ال �ت �ح �ت �ي��ة وال �ف ��وق �ي��ة
وك ��ذل ��ك ت �ش �ك��ل ض �غ �ط��ا ك �ب �ي��را
ع�ل��ى ال �خ��دم��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ال�ت��ي
ت�ق��دم�ه��ا ال��دول��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى
أنها تشكل سمة غير حضارية
وأم �ن �ي��ة ك��ذل��ك ف ��إن ت�م��رك��ز ع��دة
ج� �ن� �س� �ي ��ات م � ��ن ال� �ع� �م ��ال ��ة غ �ي��ر
ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي أح� �ي ��اء سكنية
وبكثافة ش��دي��دة تسكن بشكل
ج � �م� ��اع� ��ي غ � �ي� ��ر ح � � �ض � � ��اري أو
إن�س��ان��ي أو ص�ح��ي أو قانوني
أح� � ��د أن � � � ��واع امل � � �ه� � ��ددات ل�ل�أم��ن
ال�ع��ام واالس�ت�ق��رار ويفترض أن
ك ��ل ع ��دد ي��دخ��ل ال� �ب�ل�اد ي�ق��اب�ل��ه
تخطيط لعدة أمور منها هل أن

د .محمد الحويلة

ه�ن��اك ح��اج��ة ل�ه��ا؟ وه��ل ال��دول��ة
باستطاعتها توفير الحاجات
األس� ��اس � �ي� ��ة م � ��ن س� �ك ��ن وغ� � ��ذاء
وع� �ل��اج وأم� � ��ن وغ� �ي ��ره ��ا؟ وه��ل
ل �ه��ذه ال �ج��ال �ي��ات أي ان �ت �م��اءات
أو ايديولوجيات أو سلوكيات
قد تشكل خطرا على أمن البلد؟
كذلك أن تشارك وزارة التجارة
وهيئة القوى العاملة والتي لها
عالقة في معالجة هذه الظاهرة
وتداعياتها.
وأش� ��ار ال�ح��وي�ل��ة أن امل��واط��ن
ب��دأ يشعر بالثقة والطمأنينة
ل ��وج ��ود ع�ي�ن س ��اه ��رة س��اه�م��ت
وت� �س ��اه ��م ف� ��ي ح� �م ��اي ��ة ال ��وط ��ن
واملواطن حيث إننا نثق بيقظة
رج��ال الداخلية وحرصهم على
حفظ األمن وصد كل من تسول
ل ��ه ن �ف �س��ه ال �ع �ب��ث ب��أم��ن ال �ب�لاد
م��ؤك��دا أن ه ��ذا م��ا ن�ط�م��ح إل�ي��ه

وهو الوصول إلى الجريمة قبل
وقوعها ومحاربة أي سلوكيات
أو أع�م��ال تخل ب ��اآلداب العامة
وتنافى تعاليم ديننا الحنيف
وعاداتنا االجتماعية املحافظة
وع � � �م� � ��ل ح � � �م� �ل��ات اس� �ت� �ب ��اق� �ي ��ة
ووق ��ائ� �ي ��ة ت ��دع ��م ه � ��ذا ال �ج��ان��ب
وتحصنه وتحافظ على األم��ن
االج �ت �م��اع��ي ال� ��ذي ي �ع��د ج��ان�ب��ا
أس� ��اس � �ي� ��ا م � ��ن ج � ��وان � ��ب األم � ��ن
الوطني.
واخ�ت�ت��م ال�ح��وي�ل��ة تصريحه
بشكر ال �ق �ي��ادة األم�ن�ي��ة ورج��ال
األمن وعلى رأسهم نائب رئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الداخلية
الشيخ محمد الخالد الذي يثبت
في كل يوم انه أهل للمسؤولية
ووك � �ي� ��ل ال� � � � ��وزارة ال� �ف ��ري ��ق أول
سليمان الفهد وجميع القيادات
األمنية ورجال املؤسسة األمنية
من ضباط وعسكريني ومدنيني
على م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه م��ن جهود
متميزة واستثنائية ملموسة
تجاه حفظ األم��ن ونشر األم��ان
ف��ي ال��وط��ن فلهم منا ك��ل الشكر
والتقدير.
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النصف :التزوير أصبح
عادة في وزارة الصحة
اس�ت�ن�ك��ر ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال�ن�ص��ف
ب �ي��ان وزاره ال �ص �ح��ة ح ��ول ح��ادث��ة
ال�ط�ب�ي��ب امل ��زورم ��ؤك ��دا ان م �ث��ل ه��ذا
ال�ب�ي��ان م��ن املعيب ان يمثل تعليقا
ح�ك��وم�ي��ا ع�ل��ى ه��ذه ال �ك��ارث��ة مشيرا
ال ��ى ان اق ��ل م��ا ي�ج��ب ان ي �ص��در هو
اعتذار على مستوى مجلس الوزراء
م��ن ت�ع��ري��ض ح �ي��اة ال �ن��اس للخطر
وه � ��ذا ل ��ن ي �ب��رر او ي �ق �ل��ل م ��ن حجم
مسؤولية الوزير في ت��ردي اوض��اع
الوزارة.
وقال النائب النصف في تصريح
ص �ح �ف��ي أم � ��س إن وزارة ال �ص �ح��ة
تعيش أس��وأ ع�ه��وده��ا تخبطًا غير
مسبوق لوزيرها وقيادييهاوتراجع
غير مقبول ملستوى الخدمة الطبية
ف ��ي ال ��دول ��ة م �ق��اب��ل ارت � �ق ��اع ف��اض��ح
لحاالت العالج في الخارج بماليني
ال��دن��ان �ي��ر وال� �ت ��ي س �ج �ل��ت ف ��ي عهد
الوزير الحالي أرقاما قياسية.
وأضاف النائب النصف أن قضية
ال�ط�ب�ي��ب امل� ��زور ب�ك��ل م��ا حملته من
ت�ب�ع��ات ل��م ت �ح��رك ال��وزي��ر ال�ع�ب�ي��دي
ل�ي�ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ات��ه ال�س�ي��اس�ي��ة
وي �س �ت �ق �ي��ل م ��ن م�ن�ص�ب��ه ك��اش �ف��ا أن
ال� �ت ��زوي ��ر أص� �ب ��ح ع� � ��ادة ف� ��ي وزارة
الصحة وهذا ما سيتم الكشف عنه
في جلسة االستجواب املقبلة مبينا
أن��ه سيكشف ح��االت ت��زوي��ر عديدة
يقف خلفها الوزير وقياديوه وذلك
لتسهيل االستيالء على املال العام.
وق ��ال ال�ن�ص��ف إن ال�ص�ح��ة تحذر
امل ��واط � �ن �ي�ن ب �م�ل�اح �ق �ت �ه��م ق��ان��ون �ي��ا
مل ��ن ي�ت�س�ب��ب ب��زع��زع��ة ث �ق��ة امل��واط��ن
واملقيم في ال��وزارةوك��ان األول��ى بها
أن تالحق قانونيا من استولى على
املال العام في الوزارة ومن وافق على
اب�ت�ع��اث ح��االت للعالج ف��ي ال�خ��ارج
وه��م أص �ح��اء وم�لاح�ق��ة م��ن اش�ت��رى

راكان النصف

األدوية واملعدات بأسعار مصطنعة
ومالحقة من يرتكب األخطاء الطبية
مشيرا الى أن الوزير والقياديني هم
م��ن تسببوا ال�ي��وم بزعزعة الجميع
في أداء الوزارة.
وت � �س � ��اءل ال� �ن ��ائ ��ب ال �ن �ص ��ف ع��ن
م��وق��ف رئ�ي��س ال ��وزراء سمو الشيخ
جابر املبارك مما يحدث في الصحة
ال س� �ي� �م ��ا أن ال � � � � � � ��وزارة أص �ب �ح ��ت
ح��دي��ث ك��ل م��واط��ن س ��واء م��ن حيث
االع�ت��داءات على امل��ال العام فيها أو
تراجع مستوى الخدمات واألخطاء
ال �ط �ب �ي��ة وآخ� ��ره� ��ا ق �ض �ي��ة ال�ط�ب�ي��ب
امل��زور مبينا إن ك��ان رئيس ال��وزراء
ال ي �ع �ل��م ب �ك��ل ذل � ��ك ف �ت �ل��ك ف�ض�ي�ح��ة
وإن ك��ان يعلم و قابل بهذا الوضع
ف�ت�ل��ك خ�ط�ي�ئ��ة س�ت�ك��ون ل�ه��ا تبعات
سياسية.
وأك ��د ال�ن��ائ��ب ال�ن�ص��ف أن جلسة
االس �ت �ج��واب س�ت�ض��ع ال�ج�م�ي��ع أم��ام
مسؤولياته السياسية وعلى رأسهم
س �م��و رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء وس�ن�ك�ش��ف
للجميع باملستندات واألدل��ة ما آلت
ال �ي��ه األوض � � ��اع ف ��ي وزارة ال�ص�ح��ة
والى أي مدى وصل استهتار الوزير
العبيدي داخل الوزارة.
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«الدستور» ترصد غالبية مشاركات الشعبة البرلمانية الكويتية في االتحاد البرلماني الدولي خالل الـ  15عاما االخيرة

البرلمان الكويتي جال عواصم العالم حامال
معه قضايا األمتين العربية واإلسالمية
منذ أن تألفت الشعبة
البرلمانية الكويتية في
 20يوليو  1964وانضمام
الكويت الى االتحاد البرلماني
الدولي في  20اغسطس
من العام نفسه رسخت
الدبلوماسية البرلمانية
منذ ذلك الحين قواعد
ثابتة في التعاون البرلماني
الدولي القائمة على الحوار
الديمقراطي البناء من خالل
مشاركتها في المؤتمرات
واالجتماعات ونشاطات
االتحاد المختلفة وساهمت
الشعبة البرلماني على مدى
عقود طويلة بجهد وافر
ومتميز حاملة على عاتقها
كافة قضايا الشعب الكويتي
واألمة اإلسالمية والعربية
وتحديدا قضية العرب األولى
القضية الفلسطينية.
ومواجهة النظام العراقي
السابق في فترة الغزو.
وبحكم رئاستها لالتحاد
البرلماني العربي تبنت أيضا
القضية السورية و الالجئين
السوريين.
و«الدستور» في هذا الصدد
ترصد غالبية اجتماعات
الشعبة البرلمانية في االتحاد
البرلماني الدولي خالل الـ 15
عام االخيرة والتي تناوب على
رئاسة الوفد الكويتي خاللها
كال من رئيس مجلس األمة
السابق الرحل جاسم الخرافي
ورئيس مجلس األمة الحالي
الرئيس مرزوق علي الغانم
الذي بدأ نشاطه الدولي هذا
العام بالعمل على استعادة
مصر مقعدها في االتحاد
البرلماني الدولي مطلع
االسبوع الجاري.

الراحل الخرافي
يحذر من خطر
اإلرهاب وتداعياته
منذ  11عاما
معصومة وأسيل
ومشاركة تاريخية
في مؤتمر
جنيف 2009
الرئيس الغانم ووفد الشعبة البرملانية بمجلس األمة خالل االجتماع ورئيس االتحاد البرملاني صابر تشودري

المؤتمر 102
برلين  -ألمانيا
م� ��ن  16 - 10اك� �ت ��وب ��ر 1999
ش� ��ارك وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ب ��رئ ��اس ��ة رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
السابق الراحل جاسم الخرافي
في مؤتمر االتحاد البرملاني رقم
 102في برلني وهي امل��رة االولى

التي يترأس فيها الخرافي وفد
م �ج �ل��س األم � ��ة مل��ؤت �م��ر ال �ب��رمل��ان
ال ��دول ��ي وق� ��د ق� ��ام وف� ��د ال�ش�ع�ب��ة
ب�م��داخ�ل��ة ح ��ول ال�ب�ن��د ال�خ��ام��س
بشأن الحاجة ال��ى إع��ادة النظر
ف��ي ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي واالق�ت�ص��ادي
العاملي «الراهن» وقتذاك.
وق ��د ت �ن��اول��ت امل��داخ �ل��ة ارب�ع��ة

م��رت �ك��زات للتنمية ال�ش��ام�ل��ة في
ال � �ك� ��وي� ��ت وه � � ��ي رف � � ��ع م �س �ت��وى
امل � �ع � �ي � �ش� ��ة ورع � � ��اي � � ��ة ال� �ط� �ف ��ول ��ة
واألم� � � ��وم� � � ��ة وح� � �م � ��اي � ��ة ال �ب �ي �ئ ��ة
والديمقراطية.
وأك��دت الشعبة في مداخلتها
ان العراق انتهك اكثر من  15مادة
من نصوص اتفاقية جنيف.

ك� �م ��ا ق� ��دم� ��ت ال � �ك� ��وي� ��ت ورق � ��ة
ع �م��ل ت��دع��و ف �ي �ه��ا ال� ��ى ال �ح �ف��اظ
ع � �ل ��ى خ� �ص ��وص� �ي ��ة ال � � � � ��دول ف��ي
ت �ق��ري��ر س�ي��اس�ت�ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة
واالجتماعية.

التتمة ص09

انتخاب الغانم
عضوا في تنفيذية
االتحاد :نسعى
لخدمة قضايا
األمة العربية
دوليا

الغانم ممثال للعرب في االتحاد البرلماني الدولي
انتخب وكيل الشعبة البرملانية
ال � �ن� ��ائ� ��ب م � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م م �م �ث�لا
ل �ل �م �ج �م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
التنفيذية لالتحاد البرملاني الدولي
وذل ��ك ع�ل��ى ه��ام��ش امل��ؤت�م��ر ال �ـ 124
لالتحاد وال��ذي عقد ف��ي جمهورية
ب�ن�م��ا خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  15ال ��ى 20
ابريل  2011ويعد ه��ذا املنصب من
ارف� ��ع امل �ن��اص��ب ف ��ي االت� �ح ��اد وذل ��ك
بعد حصوله على اغلبية االصوات
مقابل املرشح الفلسطيني.
وك� � ��ان ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق م�ح�م��د
الصقر قد انتخب عضوا في اللجنة
التنفيذية التابعة لالتحاد البرملاني
الدولي على هامش مؤتمر االتحاد

رق ��م  104ال� ��ذي ع �ق��د ف��ي ال�ع��اص�م��ة
االن��دون �ي �س �ي��ة ج��اك��رت��ا ف��ي اك�ت��وب��ر
 2000ليشغل املقعد العربي في هذه
اللجنة بفارق  82صوتا عن منافسه
العراقي.
وق� � � � � ��ال ال � � �غ � ��ان � ��م ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
للصحافيني اث��ر ان�ت�خ��اب��ه ان ف��وزه
ه ��و ف � ��وز ل ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت ب�ت�م�ث�ي��ل
املجموعة العربية ف��ي اللجنة بعد
ث�م��ان��ي س �ن��وات م��ن غ�ي��اب املنصب
عن الكويت مبينا ان املنصب يمثل
الدولة وليس الشخص.
واس � �ت� ��ذك� ��ر م� ��ا ق� � ��ام ب� ��ه ال �ن��ائ��ب
ال�س��اب��ق محمد ال�ص�ق��ر ع�ن��دم��ا ك��ان
يمثل املجموعة العربية في اللجنة

ال �ت ��ي ت �ع��د اع �ل ��ى م �ن �ص��ب ب��رمل��ان��ي
دول � ��ي م�ه�ن�ئ��ا ب��ذل��ك م �ج �ل��س االم ��ة
الكويتي والشعب الكريم على فوز
الكويت.
وق��ال ان ف��وز دول��ة الكويت بهذا
امل �ن �ص��ب ي ��وض ��ح ب �ش �ك��ل ج �ل��ي م��ا
ت�ح�ظ��ى ب��ه ال �ك��وي��ت م��ن م�ك��ان��ة بني
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة بشكل خ��اص وب�ين
دول العالم بشكل عام.
واك � � � ��د ان م� �س ��ؤول� �ي ��ة امل �ن �ص��ب
امل �ل �ق��اة ع �ل��ى ع ��ات ��ق دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وع�ل��ى ممثلها ف��ي اللجنة لتمثيل
امل �ج �م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة خ �ي��ر ت�م�ث�ي��ل
س �ت �ك��ون ك �ب �ي��رة الس �ي �م��ا ان ج��دول
اعمال اللجنة يتضمن مواضيع في

غاية االهمية.
وأع � � � ��رب ع� ��ن ال� �ش� �ك ��ر وال �ت �ق��دي��ر
مل �م �ث �ل ��ي ب � ��رمل � ��ان � ��ات دول م �ج �ل��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ب�ش�ك��ل خ��اص
وم�م�ث�ل��ي ب��رمل��ان��ات ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
ب�ش�ك��ل ع ��ام ل �ح �ي��ازة دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ع� �ل ��ى ث �ق �ت �ه��م ب �ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ة
وامانة تمثيلهم في اللجنة.
وق� � � ��ال ان اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة دول � ��ة
ال� �ك ��وي ��ت س �ت �ك ��ون ك �م ��ا ك ��ان ��ت ف��ي
السابق هي التواصل مع كل الدول
العربية وال ��دول املعنية بالقضايا
املطروحة على جدول أعمال اللجنة
ومحاولة نقل وجهة نظر واضحة
وص��ري�ح��ة ت�ج��اه ك��ل ه��ذه القضايا

ونأمل ان نتمكن من اقناع زمالئنا
في اللجنة بوجهة النظر العربية.
وع ��ن ال �خ �ط��ط امل��رت �ق �ب��ة لتفعيل
ال� � � ��دور امل� �ط� �ل ��وب م� ��ن ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
تمثيلها للجانب العربي قال مما ال
شك فيه أن املسؤولية كبيرة وامانة
ثقيلة نسأل الله سبحانه وتعالى
ان يوفقنا ألدائها.
وتمنى في ان توفق دولة الكويت
ك�م��ا ع�ه��ده��ا ك��ل ال �ع��رب ف��ي الكثير
من املناصب التي تبوأها ممثلوها
وأن يكون دورن��ا مميزا وأن نحقق
ط �م��وح��ات امل �ج �م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة في
اللجنة التنفيذية.

ملف

aldostoor

الخميس  27ربيع األول  07 . 1437يناير 2016

الشعبة البرلمانية
في نصف قرن

09

جالت الشعبة البرلمانية الكويتية عواصم العالم المختلفة على مدار نصف قرن بعد انضمامها الى االتحاد البرلماني الدولي في  20أغسطس
 1964إذ حملت هموم وقضايا الشعوب العربية واإلسالمية الى العالم أجمع وسطرت أروع المواقف التاريخية في النواحي كافة.

الخرافي يؤكد نجاح الجهود الكويتية
في إفقاد النظام العراقي مصداقيته
تتمة المنشور ص08
المؤتمر 103
عمان  -األردن
ش��ارك وفد الشعبة البرملانية
برئاسة الراحل جاسم الخرافي
ف ��ي م��ؤت �م��ر االت� �ح ��اد ال�ب��رمل��ان��ي
الدولي  103والذي عقد في عمان
باململكة األردنية الهاشمية.
وع �ل��ق االت� �ح ��اد ع �ض��وي��ة كل
من السودان وباكستان وساحل
العاج وجاء قرار التعليق بسبب
حل البرملانات في الدول الثالث
املذكورة ألسباب مختلفة.
وكان الوفد البرملاني املصري
قد تقدم ل��دى مناقشة موضوع
ال � � � �س� � � ��ودان ب � ��اق� � �ت � ��راح ي �ق �ض��ي
بتأجيل بحث ه��ذه املسألة الى
امل��ؤت�م��ر ال �ـ  104ف��ي ج��اك��رت��ا إال
أن االق�ت��راح أخفق في الحصول
ع�ل��ى األغ�ل�ب�ي��ة ب�ع��د أن ع��ارض��ه
 121بلدا مقابل موافقة  50بلدا
وامتناع  14بلدا عن التصويت.
وق� ��د أي� ��د وف� ��د م �ج �ل��س األم ��ة
ال �ك��وي �ت��ي امل� �ش ��ارك ف ��ي امل��ؤت�م��ر
االقتراح املصري.
المؤتمر 104
جاكرتا  -أندونيسيا
م� ��ن  21 - 15اك� �ت ��وب ��ر 2000
ش� ��ارك وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ي��رمل��ان�ي��ة
الكويتية برئاسة الراحل جاسم
ال� �خ ��راف ��ي ف ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ال� � �ـ 104
لالتحاد البرملاني الدولي.
وك � � � � ��ان ال � � �خ� � ��راف� � ��ي وال� � ��وف� � ��د
امل � ��راف � ��ق ل � ��ه ق � ��د اج� �ت� �م ��ع خ�ل�ال
وجوده في جاكرتا الى الرئيس
االن � ��دون� � �ي� � �س � ��ي ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
عبدالواحد ونائبته ميغاواتي
سوكارنو ورئيس البرملان اكبر
ت��ان �ي��ون��غ ك �م��ا ال �ت �ق��ى وس��ائ��ل
االعالم االندونيسية.
وتضمن ن�ش��اط وف��د الشعبة
ل � �ق� ��اء اع � �ض� ��اء ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون
ال� � � �خ � � ��ارج� � � �ي � � ��ة ف � � � ��ي ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان
االن��دون �ي �س��ي ول�ج�ن��ة ال�ص��داق��ة
االن��دون�ي�س�ي��ة الكويتية اض��اف��ة
ال� ��ى ع �ق��د ل � �ق� ��اءات ج��ان �ب �ي��ة م��ع
رؤس � ��اء ال ��وف ��ود امل �ش��ارك�ي�ن في

المرأة والفقر
والجهل والبيئة
من أبرز القضايا
المطروحة
على اجتماعات
«البرلماني
الدولي»

الراحل جاسم الخرافي مترئسا وفد مجلس األمة في مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي في جاكارتا بأندونيسيا

مـؤتمر االتحاد الدولي.
وش� ��ارك ال��وف��د خ�ل�ال ال��زي��ارة
ف � � ��ي االج � � �ت � � �م � � ��اع ال� �ت� �ن� �س� �ي� �ق ��ي
ل �ل�ات � �ح� ��اد ال � �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي
واالج �ت �م��اع ال �ط��ارئ املخصص
ل �ب �ح��ث ال� ��وض� ��ع ف� ��ي االراض � � ��ي
الفلسطينية املحتلة ال��ذي عقد
ب � �ن ��اء ع� �ل ��ي ط� �ل ��ب م� ��ن ال �ك��وي��ت
واج � � �ت � � �م� � ��اع م� � �م � ��اث � ��ل الت� � �ح � ��اد
ال �ب��رمل��ان��ات االس�لام �ي��ة خصص
للغرض نفسه.
المؤتمر 105
هافانا  -كوبا
م��ن  7 - 1اب ��ري ��ل 2001ش��ارك
وفد الشعبة البرملانية الكويتية
ف ��ي م��ؤت �م��ر االت� �ح ��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال��دول��ي رق��م  105ف��ي ك��وب��ا وق��د
اكد رئيس الوفد رئيس مجلس
االم ��ة ال �س��اب��ق ج��اس��م ال�خ��راف��ي
ان ال� � �ج� � �ه � ��ود ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة
الكويتية افقدت النظام العراقي
مصداقيته كما ان هناك اتفاقا
على دع��م القضية الفلسطينية
واالنتفاضة كما اكد ان الكويت
حصلت على تأكيد من الجميع
ب ��أال ي �خ��رج ج ��دول االع �م��ال عن
م �ن��اق �ش��ة امل� ��واض � �ي� ��ع امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب� ��االن � �ت � �ف� ��اض� ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
والقضية الفلسطينية.

المؤتمر 106
واغادوغو  -بوركينا فاسو
م� ��ن  15 - 9س �ب �ت �م �ب��ر 2001
ش� ��ارك وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م��ؤت �م��ر االت �ح��اد
ال � �ب ��رمل ��ان ��ي ال � ��دول � ��ي رق� � ��م 106
برئاسة النائب السابق محمد
ال�ص�ق��ر ف��ي واغ��ادوغ��و عاصمة
بوركينا ف��اس��و وق��د ق��دم الوفد
ورقة عمل كويتية بشأن العناية
ب � ��االط� � �ف � ��ال م � ��ؤك � ��دة ان م� �ئ ��ات
االط� �ف ��ال ي �ت �ع��رض��ون للمعاملة
امل �ه �ي �ن��ة ك �م��ا ق� ��دم ال ��وف ��د ورق ��ة
ع�م��ل اخ ��رى ت��رك��ز ع�ل��ى ض��رورة
م �ق��اوم��ة ال�ت�ع�س��ف ال�ص�ه�ي��ون��ي
في فلسطني املحتلة،
المؤتمر 107
مراكش  -المغرب
من  23 - 17مارس  2002شارك
فد الشعبة البرملانية الكويتية
ب��رئ��اس��ة رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
السابق الراحل جاسم الخرافي
ف��ي االجتماع السابع بعد املئة
ل �ل�ات � �ح� ��اد ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� ��دول� ��ي
املنعقد في املغرب والذي افتتح
اع �م��ال��ه امل �ل ��ك م �ح �م��د ال �س ��ادس
م�ل��ك امل �غ��رب وق ��د ادان ال��رئ�ي��س
الخرافي االرهاب بجميع اشكاله
ورف� ��ض م �ح ��اوالت ال��رب��ط بينه

وب �ي�ن االس� �ل��ام وامل �س �ل �م�ين كما
رف��ض الرئيس الراحل الخرافي
اس� � �ت� � �م � ��رار امل � � �ج� � ��ازر ال ��دم ��وي ��ة
واس� �ت� �خ ��دام ال� �ق ��وة ال �ع �س �ك��ري��ة
ضد االنتفاضة الباسلة للشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وق� � ��ال إن ق�ض�ي��ة
االس � ��رى االن �س��ان �ي��ة ال تحتمل
مزيدا من التأخير والتسويف.
المؤتمر 108
سانتياغو  -تشيلي
م� � ��ن  12 - 6اب� � ��ري� � ��ل 2003
ش ��ارك وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� ��رئ� ��اس� ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
ال � �س� ��اب� ��ق م� �ح� �م ��د ال � �ص � �ق� ��ر ف��ي
االج� �ت� �م ��اع رق � ��م  108ل�ل�ات �ح��اد
ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي امل �ن �ع �ق��د في
ت�ش�ي�ل��ي وق��دم��ت ال �ك��وي��ت ورق��ة
ع�م��ل ح ��ول دور ال �ب��رمل��ان��ات في
تقوية املؤسسات الديمقراطية
وال�ت�ن�م�ي��ة االن �س��ان �ي��ة ف��ي ع��ال��م
متجزئ ومناشدة العالم العمل
على تغليب قيم الخير والنماء
وترسيخ سلطة القانون والعدل
واك� � ��دت ف ��ي ورق �ت �ه��ا ان ان �ج��از
اهداف التنمية يؤدي الى زيادة
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وت � �ح � �س �ي�ن ال �ص �ح ��ة
وخ� � �ف � ��ض م � � �ع� � ��دالت ال� ��وف � �ي� ��ات
ونظافة البيئة وجدولة الديون.

المؤتمر 109
جنيف  -سويسرا
م��ن  30س�ب�ت�م�ب��ر  3 -اك�ت��وب��ر
 2003ش � � � � ��ارك وف � � � ��د ال� �ش� �ع� �ب ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��رئ��اس��ة
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق م�ح�م��د الصقر
في االجتماع رق��م  109لالتحاد
ال �ب��رمل��ان��ي ال� ��دول� ��ي ف ��ي ج�ن�ي��ف
 س� ��وي � �س � ��را وش� � � � ��دد امل ��ؤت� �م ��رع �ل��ى اه �م �ي��ة ت �ق��دي��م امل �س��اع��دة
للشعب العراقي إلنشاء مؤتمر
دستوري عام.
وصدر املؤتمر  4قرارات منها
ض��رورة تقديم ال��دع��م البرملاني
من اجل تطبيق خريطة الطريق
ل�ل�س�لام ب�م��ا يكفل وض��ع نهاية
للنزاع الفلسطيني االسرائيلي
وت �ح �ق �ي��ق ع �م �ل �ي��ة س�ل��ام ع��ادل��ة
وشاملة في الشرق االوسط.
المؤتمر 110
مكسيكو سيتي  -المكسيك
م � ��ن  23 - 8اك � �ت� ��وب� ��ر 2004
ش� ��ارك وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
الكويتية برئاسة رئيس مجلس
االم� ��ة ال ��راح ��ل ج��اس��م ال �خ��راف��ي
في االجتماع رق��م  110لالتحاد
ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي ف��ي املكسيك

التتمة ص10

الخرافي قدم في
ألمانيا مشروع
قرار بالحفاظ على
خصوصية الدول
في تعزيز سياستها
االقتصادية
الشعبة البرلمانية
تؤكد أن استمرار
إسرائيل في
احتاللها لفلسطين
له تداعياته على
العالم

10

ملف

الشعبة البرلمانية
في نصف قرن

aldostoor

الخميس  27ربيع األول  07 . 1437يناير 2016

جالت الشعبة البرلمانية الكويتية عواصم العالم المختلفة على مدار نصف قرن بعد انضمامها الى االتحاد البرلماني الدولي في  20أغسطس
 1964إذ حملت هموم وقضايا الشعوب العربية واإلسالمية الى العالم أجمع وسطرت أروع المواقف التاريخية في النواحي كافة.

تدين الممارسات الصهيونية على األراضي الفلسطينية وتطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

القضية الفلسطينية من أولويات
الدبلوماسية الكويتية في جميع المحافل
تتمة المنشور ص09

وفد الشعبة البرملانية الكويتية
برئاسة الرئيس الراحل جاسم
الخرافي في االجتماع رق��م 114
ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي في
ن �ي��روب��ي وق ��د اك ��د ال �خ��راف��ي ان
املجتمع الدولي غير منصف مع
الشعب الفلسطيني مشيرا الى
ان ت �ن��ام��ي امل �م��ارس��ات ال��دول �ي��ة
املتعارضة مع املناخ الحضاري
للتعايش ب�ين االم ��م خصوصا
االس� � � � � � ��اءة ل� �ل ��ادي � � ��ان واش � ��اع � ��ة
ال � �ب � �غ � �ض � ��اء وال � � �ك� � ��راه � � �ي� � ��ة ب�ي�ن
ال�ش�ع��وب م��ؤك��دا ح��رص��ه ال��دائ��م
ع�ل��ى التنسيق ب�ين البرملانيني
العرب لتوحيد املواقف العربية
م � ��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا ف � ��ي امل ��ؤت � �م ��رات
ال ��دول� �ي ��ة ون ��اق ��ش امل ��ؤت� �م ��ر ف��ي
هذا العام قضايا الفقر والجهل
والبيئة ووج��ود اسلحة نووية
في املنطقة وقضايا املرأة.

وق��د اك��دت ال�ك��وي��ت ان استمرار
اسرائيل في احتاللها لالراضي
العربية وع��دم التزامها بأسس
وم � �ب� ��ادئ ع �م �ل �ي��ة ال� �س�ل�ام ال �ت��ي
اتفق عليها سيكون له تداعياته
ليس على دول املنطقة العربية
ف� �ق ��ط وإن � �م� ��ا ع� �ل ��ى االس � �ت � �ق ��رار
والسلم في العالم.
وط� ��ال� ��ب ال ��رئ� �ي ��س ال� �خ ��راف ��ي
ب��دور للبرملانيني ال��دول�ي�ين في
ارس ��اء اس�ت�ق��رار ال �ع��راق وإع��ادة
اعماره.
وقد ادان البرملان الدولي جدار
ال�ف�ص��ل ال�ع�ن�ص��ري االس��رائ�ي�ل��ي
ف� � ��ي االراض � � � � � ��ي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
املحتلفة.
وط ��ال ��ب ال �ن��ائ �ب��ان ال �س��اب �ق��ان
د .م� �ح� �م ��د ال � �ب � �ص � �ي ��ري وع� �ل ��ي
ال ��دق� �ب ��اس ��ي ب �م �ح��اك �م��ة ص� ��دام
حسني كمجرم حرب.
المؤتمر 11
جنيف  -سويسرا
م��ن  28س�ب�ت�م�ب��ر  1 -اك�ت��وب��ر
 2004ش � � � � ��ارك وف � � � ��د ال� �ش� �ع� �ب ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��رئ��اس��ة
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق م�ح�م��د الصقر
في االجتماع رق��م  111لالتحاد
ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي امل �ن �ع �ق��د في
ج �ن �ي��ف ب �س��وي �س��را ،وق� ��د خ��رج
االج �ت �م��اع ب �ع��دة ق� � ��رارات منها
دعوة االمم املتحدة الى تحقيق
االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن خ �ب��رة وج �ه��ود
االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي عند
عقد املؤتمر الدولي للمساهمة
في تأسيس العراق الديمقراطي،
وكذلك حث البرملانيني الدوليني
ع�ل��ى ال�ض�غ��ط ع�ل��ى حكوماتهم
للتوقيع ع�ل��ى ك��اف��ة االت�ف��اق�ي��ات
وال�ت�ه��دات التي تستهدف الحد
م� ��ن ال� �ت� �س� �ل ��ح ،ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ع�ق��د
مؤتمر دول��ي ملكافحة االره��اب
ت� �ح ��ت رع� ��اي� ��ة االم � � ��م امل� �ت� �ح ��دة،
وك� ��ذل� ��ك ت �ف �ع �ي��ل امل � � �س � ��اواة ب�ين
الجنسني ودع ��م وج ��ود النساء
في مواقع صنع القرار.
المؤتمر 112
مانيال  -الفلبين
م ��ن  31م � ��ارس  8 -اب ��ري ��ل 2005
ش ��ارك وف��د مجلس االم ��ة الكويتي

«الدستور» حاضرة في أحد اجتماعات االتحاد البرملاني الدولي

برئاسة رئيس مجلس االمة الراحل
ج��اس��م ال�خ��راف��ي ف��ي االج�ت�م��اع رقم
 112لالتحاد البرملاني ال��دول��ي في
مانيال بالفلبني ،وق��د اك��د الخرافي
اه �م �ي��ة اق ��ام ��ة ن� �ظ ��ام ع ��امل ��ي م�ب�ن��ي
على العدالة واالح �ت��رام لعالج بؤر
ال �ت��وت��ر وق� ��ال ان ال �س�ل�ام االق�ل�ي�م��ي
دع ��ام ��ة ل �ل �س�ل�ام ال �ع��امل��ي وك�لاه �م��ا
شرط لآلخر ،داعيا الى دعم الشعب

ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي الق� ��ام� ��ة س �ل��ام ع� ��ادل
ودائ��م واق��ام��ة ال��دول��ة الفلسطينية،
م � � �ج� � ��ددا اه � �ت � �م � ��ام م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
الكويتي بموضوع االرهاب الذي ال
عقيدة وال وطن له.

ش� ��ارك وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
الكويتية برئاسة رئيس مجلس
االم� ��ة ال ��راح ��ل ج��اس��م ال �خ��راف��ي
في االجتماع رق��م  113لالتحاد
البرملاني الدولي في جنيف.

المؤتمر 113
جنيف  -سويسرا
م � ��ن  9 - 7س �ب �ت �م �ب��ر 2005

المؤتمر 114
نيروبي  -كينيا
من  12 - 7مايو  2006شارك

«الدستور» في اجتماعات
االتحاد البرلمان الدولي
م �ن��ذ ص� ��دوره� ��ا ع � ��ام 1997
واك � �ب� ��ت ج� ��ري� ��دة «ال ��دس � �ت ��ور»
م �ش��ارك��ات ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
في مجلس االمة في اجتماعات
االتحاد البرملاني الدولي.
وف � ��ي ه � ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ظ�ل��ت
ال�ج��ري��دة ت�ص��در طبعة خاصة
ب� ��ال � �ل � �غ� ��ة االن � �ج � �ل � �ي � ��زي � ��ة ،ي �ت��م
توزيعها على الوفود املشاركة
ف� ��ي امل� ��ؤت � �م� ��رات ال� ��دول � �ي� ��ة ،ف��ي

ال��وق��ت ال��ذي كانت ت��وزع نسخ
م� ��ن ع� ��دده� ��ا ال � �ص� ��ادر ب��ال �ل �غ��ة
العربية ،يتم فيه تعريف تلك
ال ��وف ��ود ب��األن �ش �ط��ة ال �ت��ي تتم
في مجلس االمة باالضافة الى
تقديم معلومات ع��ن التجربة
الديموقراطية في الكويت.
وق � � ��د ش � �ه� ��دت ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
االج�ت�م��اع��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة س��واء
ال� �ت ��ي ت �ع �ق��د ف� ��ي دول ع��رب �ي��ة

أو أج �ن �ب �ي��ة اش � � ��ادات ب�ت�ج��ري��ة
«الدستور» باعتبارها من أولى
الصحف البرملانية املتخصصة
ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ،ال��ى جانب
ك��ون�ه��ا م��رج�ع��ا اع�لام�ي��ا ي��ؤرخ
الن� �ش� �ط ��ة وف� �ع ��ال� �ي ��ات م�ج�ل��س
االمة ،وتشكل مصدرا أساسيا
ملراكز االب�ح��اث واملتخصصني
في الشأن االعالمي والبرملاني.

المؤتمر 115
جنيف  -سويسرا
من  18 - 16اكتوبر  2006شارك
وفد الشعبة البرملانية الكويتية
برئاسة الرئيس الراحل جاسم
ال �خ��راف��ي ف��ي امل��ؤت �م��ر رق ��م 115
ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي في
ج� �ن� �ي ��ف وق � � ��د ن� ��اق� ��ش امل ��ؤت� �م ��ر
موضوع التعاون بني البرملانات
واالمم املتحدة في تعزيز السالم
ال �ع��امل��ي خ �ص��وص��ا م��ن م�ن�ظ��ور
ال �ن �ض��ال ض ��د االره� � ��اب وك��ذل��ك
دور ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ات ف � ��ي م ��راق �ب ��ة
ت �ح �ق �ي��ق االه � � � � ��داف ال �ت �ن �م��وي��ة
ل�لأل�ف�ي��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بمشكلة
ال� ��دي� ��ون وال� �ق� �ض ��اء ع �ل��ى ال �ف �ق��ر
والفساد.
المؤتمر 116
جاكرتا  -اندونيسيا
م��ن  29اب��ري��ل  4 -م��اي��و 2007
ش� ��ارك وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ب � ��رئ � ��اس � ��ة ج ��اس ��م
الخرافي في االجتماع رق��م 116
ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي في
اندونيسيا وق��د ن��اق��ش املؤتمر
 3بنود ط��ارئ��ة ف��ي مؤتمر بالي
ح��ول م�ك��اف�ح��ة ت�م��وي��ل االره ��اب
وضرورة احترام القانون الدولي

التتمة ص11

الكويت تشدد
على إدانة االرهاب
بجميع اشكاله
ورفض محاوالت
الربط بينه وبين
االسالم
ورقة عمل
كويتية تؤكد
أن انجاز اهداف
التنمية يؤدي الى
زيادة التعليم
وتحسين الصحة
اهمية اقامة
نظام عالمي
مبني على العدالة
واالحترام لعالج
بؤر التوتر
التنسيق بين
البرلمانيين العرب
لتوحيد المواقف
العربية من القضايا
في المؤتمرات
الدولية
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مطالب دائمة للكويت بانضمام المجلس
الوطني الفلسطيني إلى البرلمان الدولي
أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
في الفصل التشريعي الرابع عشر  -دور االنعقاد العادي الرابع

السيد /مرزوق علي الغانم

رئيس
المجلس

السيد /فيصل فهد الشايع

وكيل
الشعبة
البرلمانية

أمين سر
السيد /د .عودة عودة الرويعي الشعبة
البرلمانية

شريدة املعوشرجي متوسطا الراحلني سالم الحماد ود .أحمد الربعي في احد املؤتمرات البرملانية الدولية

تتمة المنشور ص10
وع� � ��دم خ ��رق ��ه وك� ��ذل� ��ك ال� �ح ��دود
االم��ري �ك �ي��ة امل�ك�س�ي�ك�ي��ة وق ��د اك��د
رئ�ي��س الشعبة رئ�ي��س املجلس
ال � ��راح� � ��ل ج� ��اس� ��م ال � �خ� ��راف� ��ي ان
خ�لاف��ات الفصائل الفلسطينية
تسيئ إلى قضيتهم.

المؤتمر 117
جنيف – سويسرا
من  10 – 8أكتوبر  2007شارك
وفد الشعبة البرملانية بمجلس
األم��ة برئاسة ام�ين س��ر الشعبة
م� ��راق� ��ب م �ج �ل��س االم � � ��ة ال �ن��ائ��ب
م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ف ��ي اج �ت �م��اع
االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال� ��دول� ��ي ال �ـ
 117وال� � � � ��ذي ع� �ق ��د ف � ��ي م��دي �ن��ة

جنيف السويسرية تحت عنوان
مناقشة دور البرملانات في خلق
توازن بني االمن الوطني واالمن
االن �س��ان��ي وال� �ح ��ري ��ات ال �ف��ردي��ة
وتجنب ما يهدد الديموقراطية.
وت � �ح ��دث وف � ��د م �ج �ل��س األم ��ة
أم� � � ��ام االج � �ت � �م� ��اع ع � ��ن امل ��راق� �ب ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل �س �ي��اس��ات ال ��دول ��ة
ح� � ��ول امل � �س � ��اع � ��دات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة

موقف االتحاد من الغزو العراقي
أص� � ��در االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال ��دول ��ي ق ��راري ��ن ب �ش��أن موقفه
من الغزو العراقي الغاشم على
دول ��ة ال �ك��وي��ت االول ص ��در في
اك �ت��وب��ر  1990ب� ��االوروج� ��واي
وال� � �ث � ��ان � ��ي ص � � ��در ف � ��ي ب �ي��ون��غ
ي ��ان ��ع ف� ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة ك ��وري ��ا
ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة وم� � ��ن اه� � ��م م��ا
تضمنه هذان القراران:
 ال � �ت� ��أك � �ي� ��د ع � �ل� ��ى ت �ط �ب �ي��ققرارات مجلس األمن.

 أدان وب� � �ش � ��دة االح � �ت�ل��الال�ع��راق��ي واع�ت�ب��ره م��ن ال�ع��دوان
ال� � � ��ذي ي� �ت� �ح ��دى وج� � � ��ود دول � ��ة
مستقلة ،وان هذا العمل يشكل
خرقا للسالم واالم��ن الدوليني
وي � �ه ��دد س�ل�ام ��ة ك ��ل دول� � ��ة ف��ي
األسرة الدولة.
 أدان املمارسات التي تقومب �ه��ا ال � �ق ��وات ال �ع��راق �ي��ة ب�ش�ك��ل
م�ن�ظ��م م��ن اض �ط �ه��اد وت�ع��ذي��ب
وق � �ت� ��ل ب� �ح ��ق ش� �ع ��ب ال� �ك ��وي ��ت

بغية ترويع السكان الشرعيني
والقضاء عليهم.
 حث جميع البرملانات علىت�ن�ف�ي��ذ ال�ح�ظ��ر امل �ف ��روض على
ال �ع��راق وم�ن��ع اي ان�ت�ه��اك لهذا
الحظر.
 ط��ال��ب االت �ح ��اد ب ��أن ينقلالبرملانيون العراقيون القرارات
الى شعبهم وسلطات بلدهم.

وابراز الدور التنموي للصندوق
الكويتي للتنمية ودوره في دعم
العمليات التنموية واالجتماعية
واع� ��ادة اع �م��ار ال ��دول امل�ت�ض��ررة
م��ن ال�ك��وارث الطبيعية ال سيما
انه قدم مساعدات بلغت نحو 12
مليار دوالر اميركي امتدت على
نحو  4عقود من انشائه.
كما تطرق الوفد الكويتي إلى
قضية العمالة املهاجرة وتجارة
البشر وارهاب االجانب وحقوق
االن � � �س� � ��ان وال� � � � � ��دور ال �ح �ك ��وم ��ي
والشعبي الذي قامت به الكويت
م ��ن اج ��ل امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ك��رام��ة
االنسان واحترام حقوقه املادية
وامل �ع �ن��وي��ة ف��ي س�ب�ي��ل تحصيل
لقمة العيش والعمل على اصدار
ت� �ش ��ري� �ع ��ات ل� �ص ��ال ��ح ال �ع �م ��ال ��ة
وحفظ حقوقها.
المؤتمر 118
كيب تاون  -جنوب افريقيا
من  18 - 13ابريل  2008شارك
وفد الشعبة البرملانية الكويتية

التتمة ص12

السيد /صالح أحمد عاشور

أمين
صندوق
الشعبة

السيد /د .خليل عبداهلل أبل

عضو
اللجنة
التنفيذية
للشعبة

السيد /سيف مطلق العازمي

السيد /ماضي محمد الهاجري

عضو
اللجنة
التنفيذية
للشعبة

عضو
اللجنة
التنفيذية
للشعبة
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مشروع قرار كويتي في بروكسل
لمنع انتشار األسلحة النووية
تتمة المنشور ص11

في كلمة االفتتاح.
وش��دد الكندري على ضرورة
دع��م القضايا االسالمية مؤكدا
ان االزم ��ة املالية م��ؤك��دا حرصه
على عدم خلو مقعد الكويت في
البرملان الدولي.

ب� ��رئ� ��اس� ��ة األم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ع �ل�ام
الكندري في االجتماع رقم 118
لالتحاد البرملاني الدولي نظرا
ل�ع��دم وج ��ود مجلس االم ��ة بعد
ح �ل��ه دس� �ت ��وري ��ا ف ��ي  18م ��ارس
 2008وك��ان��ت ال �ك��وي��ت تستعد
إلج��راء االنتخابات التشريعية
ف��ي  17م��اي��و  2008وق ��د ق��دم��ت
ال� � �ك � ��وي � ��ت م � �ق � �ت� ��رح� ��ا ب �ت �ج ��ري ��م
اإلس � � � � � � ��اءة ل� �ل ��أدي � � ��ان وت � �ع ��زي ��ز
حوارات الحضارات.

المؤتمر 121
جنيف  -سويسرا

المؤتمر 119
جنيف  -سويسرا
م��ن  22 - 16اكتوبر  2008ش��ارك
وف� ��د ال �ش �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ب��رئ��اس��ة ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق د .ول�ي��د
الطبطبائي ف��ي االجتماع رق��م 119
لالتحاد البرملاني الدولي في جنيف
وق��د ال�ق��ى الطبطبائي كلمة ال��وف��د
ال�ك��وي�ت��ي م��ؤك��دا ان ق�ب��ول فلسطني
ب� �ع� �ض ��وي ��ة ك ��ام� �ل ��ة ف � ��ي ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
الدولي «انتصار تاريخي».

الراحل جاسم الخرافي متوسطا رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم واألمني العام عالم الكندري خالل مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي في بنما

وق��د دع��ا ال�ب��رمل��ان�ي��ون ال��دول�ي��ون
ال � � ��ى ع � �ق ��د م ��ؤت � �م ��ر ع � ��امل � ��ي ط � ��ارئ
ملواجهة االزم��ة املالية وط��ال��ب دول
الخليج بإخضاع جميع منشآتها
لضمانات الوكالة الدولية للطاقة.

المؤتمر 120
أديس أبابا  -اثيوبيا
من  17 - 11ابريل  2009شارك

وفد الشعبة البرملانية الكويتية
ب� ��رئ� ��اس� ��ة االم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ع �ل�ام
الكندري في االجتماع رقم 120
ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي في
اثيوبيا (اديس ابابا) نظرا لحل

مجلس االمة في  19مارس 2009
واالس �ت �ع��داد إلج ��راء انتخابات
ت �ش��ري �ع �ي��ة وق� � ��د اش � � ��اد رئ �ي��س
االتحاد البرملاني الدولي بدور
ون�ش��اط مجلس االم��ة الكويتي

م��ن  30 - 28سبتمبر  2009ش��ارك
وف� ��د ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
برئاسة جاسم الخرافي في االجتماع
رق��م  121ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
في جنيف وبمشاركة تاريخية ألول
مرة من النائبني د .معصومة املبارك
ود .أسيل العوضي وقد اكدت املبارك
إصرار القيادة الكويتية على االرتقاء
بمسيرة الديمقراطية ورفعها شعار
ان امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ع� �ل ��ى ال� �ج� �م� �ي ��ع ف��ي
احداث التغير الذي تستحقه الكويت
والتنمية املستدامة بمشاركة الرجل
واملرأة.

التتمة ص13

نبذة عن االتحاد البرلماني الدولي
االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي :هو
املنظمة العاملية التي تضم ممثلني
لبرملانات دول ذات سيادة.
ويعتبر االتحاد املحفل الذي يتم
فيه التشاور بني ممثلي البرملانات
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د امل ��ال ��ي وي �ع �م��ل من
اج � ��ل ت �ح �ق �ي��ق ال � �س �ل�ام وال� �ت� �ع ��اون
ب �ي�ن ال� �ش� �ع ��وب ودع� � ��م امل��ؤس �س��ات
الشبابية.
ولتحقيق ه��ذه االغ� ��راض يقوم
االتحاد البرملاني باملهام التالية:
 العمل على تشجيع االتصاالتوت �ن �س �ي ��ق ت � �ب� ��ادل ال � �خ � �ب� ��رات ب�ين
برملانات ونواب االقطار كافة.
 وال � �ن � �ظ� ��ر ف � ��ي امل � �س� ��ائ� ��ل ذاتاملصلحة املشتركة الدولية واتخاذ
ال� � � �ق � � ��رارات ال �ل��ازم � ��ة ب � �غ� ��رض ح��ث
ال �ب��رمل��ان��ات وال � �ن ��واب ع �ل��ى ات �خ��اذ

التدابير ال�ض��روري��ة ف��ي م��ا يتعلق
بذلك.
 االسهام في الدفاع عن حقوقالفرد وتعزيزها نظرا الى اهميتها
على الصعيد العاملي ونظرا الى ان
اح�ت��رام�ه��ا ام��ر ال ب��د م�ن��ه لتحقيق
الديموقراطية البرملانية والتنمية.
 االسهام في التعريف بصورةاح�س��ن ب��ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي تعمل بها
املؤسسات النيابية ودع��م وسائل
اعمال هذه املؤسسات وتطويرها.
ي�ع�م��ل االت �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
ب �ش �ك��ل وث � �ي ��ق م� ��ع م �ن �ظ �م��ة االم� ��م
املتحدة التي شاطرها في االهداف
الى جانب دعمه للجهود التي تقوم
بها كما يعمل ايضا مع املنظمات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة االق �ل �ي �م �ي��ة وامل�ن�ظ�م��ات
الدولية الحكومية وغير الحكومية

التي ستلهم املثل نفسها.
وف� ��ي  1ي �ن��اي��ر  1997ك� ��ان ع��دد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ات امل �م �ث �ل��ة ف ��ي االت� �ح ��اد
البرملاني ال��دول��ي بلغ  135برملانا
وط�ن�ي��ا وي �ض��م االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
اي� �ض ��ا ث �ل��اث ج �م �ع �ي��ات ب��رمل��ان �ي��ة
دولية كأعضاء منتسبني.
ويعقد االتحاد البرملاني الدولي
اج �ت �م��اع��ات ي� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا ممثلو
البرملانات الوطنية بغرض دراسة
امل�س��ائ��ل السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة
واالج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة ذات
املنحى الدولي.
ويقوم اعضاء االتحاد البرملاني
ال��دول��ي باحالة توصيات االتحاد
ال � � ��ى ج �م �ع �ي ��ات �ه ��م وح� �ك ��وم ��ات� �ه ��م
امل � �ع � �ن � �ي� ��ة وي � �ش � �ج � �ع� ��ون � �ه� ��ا ع �ل ��ى
تطبيقها وقد أدت اجراءات واعمال

اعضاء االتحاد الى اعتماد عدد من
ال�ت��داب�ي��ر التشريعية والحكومية
والتقنية في انحاء العالم كافة.
ت � ��أس � ��س االت� � � �ح � � ��اد ال � �ب ��رمل ��ان ��ي
ال � ��دول � ��ي س� �ن ��ة  1889ب � �ن� ��اء ع �ل��ى
م �ب ��ادرة م��ن ب��رمل��ان �ي�ين م�ش�ه��وري��ن
م� ��ن م �ح �ب��ي ال � �س�ل��ام ه� �م ��ا ال �س �ي��د
وليام رندال كرمير اململكة املتحدة
والس � �ي ��د ف� ��ردري� ��ك ب ��اس ��ي ف��رن �س��ا
وكان اول محفل دائم للمفاوضات
ال�س�ي��اس�ي��ة م �ت �ع��ددة االط � ��راف ومل��ا
ك��ان االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ي�ت��وق ال��ى
دع� ��م م �ف �ه��وم��ي ال �س �ل��م وال�ت�ح�ك�ي��م
ف � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م ،ف� �ق ��د وض � � ��ع اس � ��اس
م��ا ي �ع��رف االن ب��ال �ت �ع��اون م�ت�ع��دد
االط� � � ��راف ب �ي�ن امل ��ؤس� �س ��ات وع �م��ل
ع� �ل ��ى ان � �ش� ��اء م ��ؤس� �س ��ات م �م��اث �ل��ة
ع� �ل ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��د ال� �ح� �ك ��وم ��ي وم ��ن

ذل��ك منظمة االم��م املتحدة واغتنم
االتحاد البرملاني فرصة االحتفال
في سنة  1995بالذكرى الخمسني
ل�ت�ـ��أس�ي��س م�ن�ظ�م��ة االم� ��م امل�ت�ح��دة
للتفكير ف��ي ال��ره��ان��ات الرئيسية
ل �ل �ت �ع��اون ال� ��دول� ��ي ف� ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
واع��د اعالنا عن النظرة البرملانية
ب�ش��أن ال �ت �ع��اون ال��دول��ي ف��ي مطلع
ال � �ق� ��رن ال� ��واح� ��د وال� �ع� �ش ��ري ��ن وف ��ي
سنة  1996اب��رم االت�ح��اد البرملاني
ال��دول��ي ات �ف��اق ت �ع��اون م��ع منظمة
االم � ��م امل �ت �ح��دة ل �ت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات
ب�ين املنظمتني ال�ع��امل�ي�ت�ين واس�ه��م
االتحاد البرملاني ايضا في انشاء
املحكمة الدائمة للتحكيم في الهاي
وق��د ت��م ع�ل��ى م��دى ال�س�ن�ين م�ن��ح 8
جوائز نوبل منها الجوائز الثالث
االولى الى شخصيات مرموقة من

االتحاد البرملاني الدولي وهم:
 ف��ردري��ك ب��اي�ي��ر ال��دان �م��ارك فيسنة .1908
 اغ �س��ت ب��رن �ي��رت ب�ل�ج�ي�ك��ا فيسنة .1909
 ه �ن��ري الف��ون �ت�ين ب�ل�ج�ي�ك��ا فيسنة .1913
كرستيان النج النرويج في سنة
.1921
 ه� �ن ��ري ب ��وي �س ��ون ف��رن �س��ا ف��يسنة .1927
وتحول االتحاد البرملاني الدولي
الذي كان في البداية مجرد جمعية
ن� � ��واب واص � �ب� ��ح امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��امل �ي��ة
الوحيدة للبرملانات واالتحاد الذي

التتمة ص13
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الشعبة البرلمانية
في نصف قرن

ملف
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جالت الشعبة البرلمانية الكويتية عواصم العالم المختلفة على مدار نصف قرن بعد انضمامها الى االتحاد البرلماني الدولي في  20أغسطس
 1964إذ حملت هموم وقضايا الشعوب العربية واإلسالمية الى العالم أجمع وسطرت أروع المواقف التاريخية في النواحي كافة.

الغانم :نتمنى تحقيق طموحات المجموعة
العربية في «تنفيذية» االتحاد الدولي
تتمة المنشور ص12

ابراز دور صندوق
الكويت في دعم
العملية التنموية
واالجتماعية

المؤتمر 122
بانكوك  -تايالند

م ��ن  26م � ��ارس  1 -اب ��ري ��ل 2010
ش ��ارك وف��د مجلس االم ��ة الكويتي
وال� �ش� �ع� �ب ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
برئاسة رئيس مجلس االمة الراحل
ج��اس��م ال�خ��راف��ي ف��ي االج�ت�م��اع رقم
 122لالتحاد البرملاني ال��دول��ي في
بانكوك وقد افتتحت اعمال املؤتمر
نيابة عن والدها امللك االميرة سير
نتهود.
وق��د اك��د ال��رئ�ي��س ال��راح��ل جاسم
الخرافي ان وص��ول امل��رأة الكويتية
لعضوية ال�ب��رمل��ان ع�لام��ة ب��ارزة في
م �س �ي��رت �ن��ا ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وق � ��ال ان
ب��ؤر ال�ت��وت��ر ف��ي ال�ع��ال��م ت�ه��دد االم��ن
واالستقرار الدوليني مبينا ان عدم
التوصل لحل القضية الفلسطينية.

المؤتمر 123
جنيف  -سويسرا
م ��ن  8 - 2اك �ت��وب��ر  2010ش ��ارك

تتمة المنشور ص12
يعد م��رك��زا للحوار والدبلوماسية
البرملانية فيما بني مشرعني يمثلون
جميع االن�ظ�م��ة السياسية القائمة
في العالم وال��ذي يضم ممثلني عن
جميع االتجاهات السياسية يمثل
محفال استثنائيا ملتابعة تطورات
الفكر السياسي وباالضافة الى هذا
تتيح م��ؤت�م��رات االت �ح��اد البرملاني
ال��دول��ي فرصة ط��رح آراء ج��دي��دة او
مبادرات من شأنها السلم والتعاون
على الصعيد الدولي.
امل� ��ؤت � �م� ��ر ال� � �ب � ��رمل � ��ان � ��ي :ب �ص �ف �ت��ه
الجهاز الرئيسي للتعبير السياسي
ل�لات �ح��اد ي�ن�ع�ق��د م��رت�ين ف��ي ال�س�ن��ة
ج �ل �س��ة ال ��رب� �ي ��ع وج �ل �س��ة ال �خ��ري��ف
ويحضر كل جلسة نحو  600نائب

تأكيد إصرار القيادة
الكويتية على
االرتقاء بمسيرة
الديمقراطية
الرئيس الغانم ووفد مجلس األمة خالل املؤتمر رقم  133لالتحاد البرملاني الدولي في جنيف بسويسرا

وف� � ��د م �ج �ل��س االم � � ��ة ب �ع �ض ��وي ��ة د.
ع�ل��ي العمير وع�ل��ي ال��دق�ب��اس��ي ود.
روال دشتي ف��ي االج�ت�م��اع رق��م 123
لالتحاد البرملني الدولي في جنيف
وق��ال��ت د .روال دش �ت��ي ن �ه��دف ال��ى

ب��رمل��ان��ي ل ��دراس ��ة امل �ش��اك��ل ال��دول �ي��ة
وص �ي��اغ��ة ت��وص �ي��ات ب� ��االج� ��راءات.
ه��ذه امل��ؤت�م��رات تضم ع��ادة اعضاء
ينتمون الى جميع االحزاب القائمة،
وعدد االصوات املتاحة لهذه الوفود
ت �خ �ت �ل ��ف ب� ��اخ � �ت�ل��اف ع � � ��دد س �ك ��ان
ب �ل��دان �ه��ا .ي�م�ك��ن ل �ك��ل وف ��د م��ن ه��ذه
الوفود اقتسام هذه االصوات ملراعاة
م �خ �ت �ل��ف االت � �ج� ��اه� ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
املمثلة في الوفود .وتتناول قرارات
هذه املؤتمرات مسائل الساعة ذات
ال �ط��اب��ع ال �س �ي��اس��ي «ال� �ن ��زاع ��ات في
معظم االحيان» اضافة الى ميادين
اخرى ذات اهمية معينة.
وم ��ن ض�م��ن امل �س��ائ��ل ال �ت��ي تمت
معالجتها م��ؤ خ��را ه�ن��اك ت�ج��ارب
االسلحة ال�ن��ووي��ة وم�ن��ع النزاعات
وال � �ف � �س� ��اد وال �ت �ن �م �ي ��ة امل �س �ت ��دام ��ة

ت �م �ك�ين امل� � ��رأة وت �ع��زي��ز دوره� � ��ا ف��ي
صنع القرار.

المؤتمر  124بنما
من  22 - 21ابريل  2011شارك وفد

وال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة وق��واع��د سلوك
في مجال العلوم االحيائية وحقوق
االن � � �س� � ��ان وال� � �ق � ��ان � ��ون االن � �س ��ان ��ي
وحماية االقليات .وتعقد املؤتمرات
كل مرة في بلد مختلف االمر الذي
ي�ت�ي��ح ل�ل�م�ش��ارك�ين م�ع��رف��ة اوض ��اع
وطنية مختلفة .وت�س��اع��د املؤتمر
ف ��ي اش �غ��ال��ه ارب� ��ع ل �ج��ان ل �ل��دراس��ة
تعالج املواضيع التالية:
 ال �ق �ض��اي��ا ال �س �ي��اس �ي��ة واالم� ��نونزع السالح.
 املسائل البرملانية والقانونيةوحقوق االنسان.
 امل � � � �س� � � ��ائ� � � ��ل االق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي � � ��ةواالجتماعية.
 ال �ت��رب �ي��ة وال� �ع� �ل ��وم وال �ث �ق��اف��ةوالبيئة.
ك �م��ا ت �ع �ق��د ع �ل��ى ه��ام��ش اع �م��ال

الشعبة البرملانية الكويتية برئاسة
رئيس مجلس االم��ة ال��راح��ل جاسم
ال� �خ ��راف ��ي ف ��ي االج� �ت� �م ��اع رق� ��م 124
لالتحاد البرملاني الدولي في بنما،
وق ��ال ال��رئ �ي��س ال �خ��راف��ي ان ال�ق��وى

امل��ؤت �م��رات ال �ب��رمل��ان �ي��ة اج�ت�م��اع��ات
مل� �خ� �ت� �ل ��ف ال � �ت � �ك � �ت �ل�ات االق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
البرملانية الكويتية في االجتماعات
ال� �ت� �ن� �س� �ي� �ق� �ي ��ة ل � �ل� ��وف� ��ود ال� �ع ��رب� �ي ��ة
واالسالمية وكذلك لوفود دول عدم
االنحياز.
املجلس البرملاني ال��دول��ي :وهو
الجهاز الرئيسي العام الذي يحدد
سياسة االت�ح��اد البرملاني الدولي
ويعبر اي�ض��ا ع��ن رأي املنظمة في
ش ��أن م�خ�ت�ل��ف امل��واض �ي��ع م�ص��دق��ا
ب��ذل��ك ع�ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي تتوصل
اليها بعض اللجان س��واء اللجان
املختصة او اللجان الدائمة التابع
ل ��ه .ك�م��ا ي�ض��ع ال �ب��رن��ام��ج ال�س�ن��وي
واملوازنة السنوية ويتخذ القرارات
ال �ل��ازم � ��ة ف� ��ي ش � ��أن امل ��واف � �ق ��ة ع�ل��ى
االن �ض �م��ام ال��ى االت �ح��اد او تعليق

الكبرى ال تهتم بتطلعات شعوبها
العربية مضيفا ان ح��رك��ة التغيير
السياسي املتسارع في املنطقة ابرز
ما يشهده العالم (حاليا).

ع � �ض� ��وي� ��ة االع� � � �ض � � ��اء واالع � � �ض� � ��اء
امل�ن�ت�س�ب�ين وي �ع��د ق��ائ �م��ة االع �ض��اء
ال ��ذي ��ن ي �ت �م �ت �ع��ون ب �ص �ف��ة امل ��راق ��ب.
ي�ت�ك��ون امل�ج�ل��س م��ن ممثلني اثنني
لكل ب��رمل��ان عضو وينتميان ع��ادة
الى مجموعات سياسية مختلفة.
ال �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة :ه ��ي ج �ه��از
رئ �ي��س م �ح��دود ي �ش��رف ع�ل��ى ادارة
االت� �ح ��اد وي ��واف ��ي امل �ج �ل��س ب��آرائ��ه
تتكون ه��ذه اللجنة من اثني عشر
عضوا ينتخبهم املجلس.
وبحكم القانون يخول لرئيس
املجلس ال�ب��رمل��ان��ي رئ��اس��ة اللجنة
التنفيذية التي يتمتع بعضويتها
ويجب ان تضم اللجنة التنفيذية
س� �ي ��دت�ي�ن ع� �ل ��ى االق � � ��ل ك �ع �ض��وي��ن
فيها.
االم � ��ان � ��ة :وه � ��ي م �ك �ل �ف��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ

ب ��رن ��ام ��ج ان� �ش� �ط ��ة االت� � �ح � ��اد ط�ب�ق��ا
لقرارات االجهزة التأسيسية.
مقر االت �ح��اد :ي��وج��د ف��ي جنيف
واالم �ي ��ن ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي ه ��و ب�ي�ي��ر
كورنيون.
ج � �م � �ع � �ي� ��ة األم � � � � �ن � � � ��اء ال � �ع � ��ام �ي��ن
ل � �ل � �ب� ��رمل� ��ان� ��ات ع � � �ب� � ��ارة ع� � ��ن ج� �ه ��از
اس � �ت � �ش � ��اري ل�ل��ات � �ح� ��اد ت � �ت� ��اح م��ن
خ�ل�ال �ه��ا ال �ف ��رص ��ة ل �ك �ب��ار م��وظ�ف��ي
البرملانات للقاء واالجتماع لدراسة
القانون البرملاني واقتراح اجراءات
لتحسني طرائق العمل في مختلف
برملانات العالم ولضمان التعاون
ب�ين االج �ه��زة االداري� ��ة ف��ي مختلف
البرملانات وتنشر الجمعية مجلة
معلومات دستورية وبرملانية.
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اسماعيل الغانم :نظام إدارة العمليات الرقابية
نقلة نوعية على مستوى األجهزة العليا
بحضور رئيس ديوان املحاسبة
ب��اإلن��اب��ة ع ��ادل ال �ص��رع��اوي ووك�ي��ل
ال��دي��وان إسماعيل الغانم والوكالء
املساعدين ومجموعة من اشرافيي
الديوان ورؤس��اء فرق التدقيق نظم
الديوان عرضا تعريفيا بنظام إدارة
العمليات الرقابية) وال��ذي جاء في
إط ��ار رؤي ��ة ال��دي��وان التميز املهني
املستدام لديوان املحاسبة الكويتي
والتي تبنتها الخطة االستراتيجية
لديوان املحاسبة (.)2015-2011
وص� � ��رح وك� �ي ��ل ال � ��دي � ��وان ان � ��ه ت��م
تنفيذ وتصميم نظام خاص إلدارة
العمليات ال��رق��اب�ي��ة ل�لاس�ت�ف��ادة من
نظم وتكنولوجيا املعلومات وذلك
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال �ب��رن��ام��ج اإلن�م��ائ��ي
لألمم املتحدة وبمتابعة وإدارة من
لجنة الخطة االستراتيجية (-2011
 )2015بالديوان.
كما أف��اد بأنه ت��م تطوير النظام
ب� � � ��إدارة ت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل ��وم ��ات ل�ي�م�ث��ل
نقلة نوعية على مستوى األجهزة
ال�ع�ل�ي��ا ل �ل��رق��اب��ة ف��ي ال��رب��ط م��ا بني
ف ��رق ال�ت��دق�ي��ق ب��ال�ج�ه��ات املشمولة
ب��ال��رق��اب��ة واإلش ��راف� �ي�ي�ن ب��ال��دي��وان
وإلى جانب اإلدارة الفاعلة ملشاريع
تخطيط ومتابعة املشاريع الرقابية
وي � �ح� ��اف� ��ظ ال � �ن � �ظ� ��ام ع � �ل� ��ى ال �ش �ك��ل
املنهجي ألوراق العمل وأدلة اإلثبات
واملنتجات والتقارير الرقابية كافة.
وع� � � � ��رف ال� � �غ � ��ان � ��م ن� � �ظ � ��ام إدارة
ال �ع �م �ل �ي��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة ب ��أن ��ه ن �ظ��ام
يتيح إدارة العمل ال��رق��اب��ي لديوان

مشرفو الديوان ورؤساء فرق التدقيق في ديوان املحاسبة

امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ع� � � ��ن ط � � ��ري � � ��ق ش �ب �ك ��ة
معلومات وق��اع��دة بيانات مركزية
ت� �خ ��دم ال �ق �ط��اع��ات ال��رق��اب �ي��ة ألداء
مهامها بكل كفاءة وفعالية مؤكدا
ان ت�ح�ق�ي��ق م�ج�م��وع��ة م��ن األه ��داف
امل��رج��وة سيساهم مباشرة بنجاح
ال �ن �ظ��ام م ��ا ي �ن �ع �ك��س إي �ج��اب��ا ع�ل��ى
ك� �ف ��اءة وج � ��ودة ال�ع�م�ل�ي��ة ال��رق��اب �ي��ة
ككل.
وأوض � ��ح أن ال �ن �ظ��ام ي �ه��دف إل��ى
تخطيط أعمال التدقيق عن طريق
تشكيل ف��رق ال�ع�م��ل وإس �ن��اد امل�ه��ام
الرقابية لها وفق الخطة التشغيلية
ال � �س � �ن� ��وي� ��ة وب � ��رن � ��ام � ��ج ال� �ت ��دق� �ي ��ق
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت��وث �ي��ق ال �ع �م��ل بما
ي �س �م��ح ل �ل �م��دق �ق�ي�ن س� �ه ��ول ��ة إدارة
أع �م��ال �ه��م م ��ن خ�ل��ال أوراق ال�ع�م��ل
وامللف الدائم للجهة واملهام مشيرا

إلى ان كل املراسالت التي تتم ما بني
مستخدمي النظام يتم توثيقها.
وب��ال�ح��دي��ث ع��ن امل��زي��د م��ن م��زاي��ا
النظام نوه وكيل الديوان أن النظام
يحتوي قاعدة بيانات ومعلومات
دائمة وداعمة للتدقيق اثناء مزاولة
العمل اليومي بالجهة كما يعتبر
وسيلة تخطيط فعالة إلنجاز املهام
ال ��رق ��اب �ي ��ة وق� �ي ��اس ن �س��ب اإلن� �ج ��از
ب� ��أي ل �ح �ظ��ة وك ��ذل ��ك ال ��وق ��وف على
امل� �ع ��وق ��ات ال� �ت ��ي ق ��د ت ��واج ��ه ف��ري��ق
التدقيق بالجهة.
ش � � � � � ��ارك ف � � ��ي ت� � �ق � ��دي � ��م ال� � �ع � ��رض
ال �ت �ع��ري �ف��ي ف��ري��ق م ��ن متخصصي
نظم املعلومات بقيادة رئيس قسم
تخطيط النظم رنا السبيعي وفريق
م� ��ن ال ��رق ��اب� �ي�ي�ن امل �ك �ل �ف�ي�ن ب �ت��دري��ب
العاملني على النظام بقيادة كبير

رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي في مقدمة الحضور في العرض التعريفي بنظام إدارة العمليات الرقابية

م��دق �ق�ين ب� � � ��اإلدارة األول� � ��ى ل�ل��رق��اب��ة
على الشركات سعاد بن سالمه كما
ت��م ع��رض فيلم تعريفي ع��ن النظام
ومزاياه.
وق� � ��د أك� � ��د ف ��ري ��ق ال ��رق ��اب� �ي�ي�ن أن
متابعة أع�م��ال التدقيق م��ن أه��داف
النظام الرئيسية حيث يتحقق ذلك
بتحديد نسب اإلنجاز الفعلية لكل
مهمة رقابية ومراجعة املالحظات
امل �ك �ت �ش �ف ��ة م � ��ن ق� �ب ��ل امل ��دق � �ق �ي�ن م��ع
رئيس الفريق واإلشرافيني ويربط
النظام أي�ض��ا م��ا ب�ين ف��رق التدقيق
بالجهات املشمولة بالرقابة وإدارة
ال��دي��وان وبذلك يصبح النظام أحد
ال �ن �ظ��م امل � �ع� ��ززة ل� �ل ��أداء امل��ؤس �س��ي
ل��دي��وان املحاسبة مل��ا يتمتع ب��ه من
مزايا تتوافر ملستخدميه على كافة
املستويات الرقابية.

الصحة :محاسبة كل من تثبت إدانته
في واقعة الطبيب المزيف
أع �ل �ن��ت وزارة ال �ص �ح��ة إج ��راء ه ��ا
م��راج�ع��ة ش��ام�ل��ة ل�ل�اج ��راءات األم�ن�ي��ة
ك ��اف ��ة داخ � ��ل امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل ��راك ��ز
ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد وت�ش�ك�ي��ل لجنة
ت �ح �ق �ي��ق م �ح ��اي ��دة وم �س �ت �ق �ل��ة ب �ش��أن
قضية انتحال أح��د االشخاص صفة
ط��ال��ب ط ��ب وال � �ت ��ردد ل �ي�لا ع �ل��ى أح��د
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي أوق ��ات
ال�خ�ف��ارة وت�ح��وي��ل امل�ل��ف إل��ى النيابة
ال� �ع ��ام ��ة .وأك � � ��دت ال � � � ��وزارة ف ��ي ب �ي��ان
ص �ح��اف��ي ام� ��س أن �ه ��ا ب � ��دأت ب ��إج ��راء
تحقيق موسع أمر بفتحه على الفور
وزي ��ر ال�ص�ح��ة د .ع�ل��ي ال�ع�ب�ي��دي وت��م
تكليف اللجنة التحقيق في مالبسات
وظ� ��روف ال �ح��ادث واس �ت��دع��اء جميع
من له عالقه به.

وش� � � � � � ��ددت ع� � �ل � ��ى أن � � �ه� � ��ا س� �ت� �ق ��وم
ب �م�ح��اس �ب��ة ك ��ل م ��ن ي �ث �ب��ت ال�ت�ح�ق�ي��ق
إدانته مهما كان موقعه عن أي تهاون
أو إه�م��ال أو تقصير ووف�ق��ا للقانون
ك�م��ا أم ��ر ال��وزي��ر ب�ت�ح��وي��ل امل �ل��ف ال��ى
النيابة العامة.
وأع � � ��رب � � ��ت ع � ��ن أس � �ف � �ه� ��ا ال� �ش ��دي ��د
وج �م �ي ��ع ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا «ل� �ح ��ادث
قيام أح��د االش�خ��اص بانتحال صفة
ط��ال��ب ط ��ب وال � �ت ��ردد ل �ي�لا ع �ل��ى أح��د
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي أوق ��ات
ال� �خ� �ف ��ارة وال �ت �خ �ف��ي وس � ��ط ع �ش��رات
األط �ب��اء امل�ت��درب�ين باملستشفى وه��ذا
املستشفى وباعتباره تعليميا فإنه
ي�س�ت�ق�ب��ل امل �ت ��درب�ي�ن م ��ن ط �ل �ب��ة ك�ل�ي��ة
ال� �ط ��ب واألط � �ب � ��اء ب �ب ��رام ��ج ال �ت��دري��ب

املختلفة التابعة للبورد الكويتي».
وت�ق��دم��ت وزارة ال�ص�ح��ة بخالص
ال �ش �ك��ر ل �ق �ي��ادات وال �ع��ام �ل�ين ب� ��وزارة
الداخلية وأجهزة األمن التي تفاعلت
م��ع ال��واق �ع��ة وق��ام��ت ب�ض�ب��ط منتحل
صفة ط��ال��ب ال�ط��ب امل �ت��درب وتقديمه
للعدالة لينال جزاءه وفقا للقانون.
ودع� ��ت امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين إل��ى
التعامل مع هذا الحادث دون تهاون
أو ت� �ه ��وي ��ل م �ه �ي �ب��ة ب� �ك ��ل م � ��ن ل��دي��ه
م �ع �ل��وم��ات أو م �س �ت �ن��دات ق ��د ت�ف�ي��د
ال�ت�ح�ق�ي��ق أن ي �ت �ق��دم ب �ه��ا إل ��ى إدارة
ال � �ش� ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
بالوزارة وبما يفيد التحقيق.
ون �ف ��ت ال� � � ��وزارة ص �ح��ة م ��ا ي �ت��ردد
بوسائل ومواقع التواصل االجتماعي

م��ن ادع� ��اءات ع��ن ق�ي��ام املتهم ب��إج��راء
العمليات الجراحية أو إعطاء إجازات
مرضية أو كتابة تقارير أو توصيات
طبية وصرف أدوية.
وشددت وزارة الصحة على أنها لن
تتوانى في املالحقة القانونية لكل من
يريد زع��زع��ة ثقة امل��واط��ن واملقيم في
ال�خ��دم��ات الصحية ون�ش��ر معلومات
غ�ي��ر صحيحة و ال دل�ي��ل ل�ه��ا «حيث
إن التحقيق الفني والقانوني املحايد
ال��ذي تقوم ب��ه حاليا لجنة التحقيق
املكلفة بذلك لم ينته وستقوم الوزارة
من جانبها بنشر نتائج وتوصيات
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال ��ذي ت�ج��ري��ه ح��ال�ي��ا ح��ول
تلك الواقعة بعد استكماله وذلك بكل
شفافية وموضوعية».

وأش � � ��اد ال� �ف ��ري ��ق ب �م �ي ��زة ت��وف �ي��ر
ال��وق��ت ل�ج�م�ي��ع األط � ��راف املتعاملة
م��ع النظام ب��دءا م��ن فريق التدقيق
ب��ال�ج�ه��ة وان �ت �ه��اء ب � � ��اإلدارة ال�ع�ل�ي��ا
م � � ��ن ح� � �ي � ��ث ت� � �ق � ��دي � ��م امل �ل��اح� � �ظ � ��ات
وعرضها واجراء التعديالت عليها
ومناقشتها واب ��داء ال ��رأي بشأنها
م�م��ا ل��ه األث ��ر ف��ي ت�خ�ف�ي��ف الضغط
ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ل��وج��ود
املوافقات مسبقا خالل السنة.
وب� �ي ��ن ف� ��ري� ��ق ن� �ظ ��م امل� �ع� �ل ��وم ��ات
ال� �ج� �ه ��د ال� � � ��ذي ت � ��م ب � �ش� ��أن ت �ط��وي��ر
النظام وكذلك آلية تطبيقه في ظل
أعمال الفحص الحالية إذ إن الفرق
ال��رق��اب�ي��ة ت�ق��وم بعد تلقي التدريب
بالبدء بالتشغيل التجريبي بإخال
البينات األساسية املطلوبة للنظام
بالتنسيق مع السكرتارية ب��اإلدارة

وال � �ت ��ي ي �ت��م ت �ح��دي��ده��ا ب � �ق ��رار م��ن
الوكيل املساعد املختص بالقطاع
وامل� �ت ��اب� �ع ��ة م� ��ع االش� ��راف � �ي �ي�ن ح�ي��ث
يمكنهم االستعانة بأعضاء لجنة
متابعة تشغيل النظام لحل املشاكل
التي تظهر.
وق � ��د أش� � ��اد ال� �ح� �ض ��ور ب��ال �ن �ظ��ام
وأه � �م � �ي� ��ة ان� �ع� �ك ��اس ��ه ع� �ل ��ى ال �ع �م��ل
ال��رق��اب��ي وت� �ط ��وره وت �ع��زي��ز ق ��درات
ال � � � ��دي � � � ��وان ال � ��رق � ��اب� � �ي � ��ة م � � ��ن خ �ل��ال
االس �ت �خ��دام االم �ث��ل للتكنولوجيا
املتقدمة فكان نظام إدارة العمليات
ال��رق��اب �ي��ة ث �م��رة ال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة
لتحقيق استراتيجية الديوان لبناء
ق��درات��ه امل��ؤس�س�ي��ة وتلبية لطموح
الديوان.

السكنية :إجراء القرعة
على  360قسيمة حكومية
في مشروع جنوب المطالع
أج� � � � ��رت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للرعاية السكنية ام��س القرعة
ع �ل��ى ال��دف �ع��ة  22م ��ن ال�ق�س��ائ��م
الحكومية ف��ي م�ش��روع جنوب
امل �ط�ل�اع (إن  )10ال �ت��ي تشتمل
ع� �ل ��ى  360ق �س �ي �م��ة ب �م �س��اح��ة
 400متر م��رب��ع على املواطنني
أص �ح��اب ال �ط �ل �ب��ات اإلس�ك��ان�ي��ة
حتى تاريخ  14أغسطس 2005
وما قبل.
وق ��ال ��ت امل ��ؤس �س ��ة ف ��ي ب �ي��ان
ص�ح��اف��ي إن��ه ت��م ت�ح��دي��د ال�ي��وم
ال �خ �م �ي��س وي � ��وم األح � ��د امل�ق�ب��ل
م� ��وع� ��دي� ��ن ل � �ت� ��وزي� ��ع ب� �ط ��اق ��ات
القرعة للدفعة  23من القسائم
الحكومية ف��ي م�ش��روع جنوب

امل �ط�ل�اع (إن  )10ال �ت��ي تشتمل
على  373قسيمة بمساحة 400
متر مربع للمخصص لهم حتى
تاريخ  2نوفمبر  2005وما قبل.
ودع� ��ت امل��ؤس �س��ة امل��واط �ن�ين
املهتمني بالقضية اإلسكانية
ف � � � ��ي ال� � � � �ب � �ل� ��اد إل � � � � ��ى م � �ت� ��اب � �ع� ��ة
ح �س��اب امل��ؤس�س��ة ال��رس�م��ي في
م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
(إنستغرام) و(تويتر).
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محليات

العيسى :تطوير التعليم ضرورة حضارية
تتطلب مزيدا من الجهد واالهتمام
قال وزير التربية ووزير التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى إن عملية
تطوير التعليم ف��ي ال�ب�لاد ض��رورة
حضارية تتطلب م��زي��دا م��ن الجهد
واالهتمام والعناية والحرص على
االس� �ت� �ث� �م ��ار األم � �ث ��ل ل �ك��ل ال � �ق ��درات
واإلم � �ك� ��ان� ��ات وص� � ��وال إل � ��ى ت�ع�ل�ي��م
ع�ص��ري مميز ف��ي م ��دارس الكويت
ومؤسساتها التعليمية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العيسى
خ�ل�ال ح �ف��ل اف �ت �ت��اح��ه ص �ب��اح ام��س
ملتقى العاصمة التعليمية الثاني
ت � �ح� ��ت ش� � �ع � ��ار (ال � �ع� ��اص � �م� ��ة ت �م �ي��ز
وري��ادة) ال��ذي يقيمه مجلس م��دراء
املرحلة االبتدائية ملنطقة العاصمة
التعليمية باملكتبة الوطنية.
وأضاف أن تقديم تعليم عصري
ي � ��واك � ��ب أح � � � ��دث م� �ع� �ط� �ي ��ات ال �ع �ل��م

وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وي�س�ت�ث�م��ره��ا يعد
أحد أبرز التحديات التي نتحملها
ل �ت �ع��زي��ز ق � ��درات وإم� �ك ��ان ��ات جميع
القائمني على العمل التربوي وفاء
ل�ه��ذا ال��وط��ن وخ�ص��وص��ا لبراعمنا
الطالب والطالبات.
وأك� � ��د ث �ق �ت��ه ال �ك �ب �ي��رة ب��ال �ت��أث �ي��ر
اإلي� �ج ��اب ��ي ل� �ه ��ذا امل �ل �ت �ق��ى ف ��ي دع��م
خ� � �ط � ��ط وب � � � ��رام � � � ��ج وم � � �ش� � ��روع� � ��ات
ال �ت �ط��وي��ر واالرت� � �ق � ��اء ل �ت �ح �ق �ي��ق م��ا
ن �ص �ب��و إل� �ي ��ه الس �ي �م ��ا أن امل �ل �ت �ق��ى
ينسجم ب��أه��داف��ه ال�ت��رب��وي��ة القيمة
م � ��ع خ � �ط ��ط ال � �ت � �ط ��وي ��ر واالرت � � �ق� � ��اء
بالعملية التعليمية وي�ت��واف��ق مع
السياسات االستراتيجية ل�ل��وزارة
وال�ت��وج�ه�ي��ات ال�س��ام�ي��ة بالنهوض
بالعمل التربوي والتنموي.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق��ال��ت امل ��دي ��ر ال �ع��ام

د .بدر العيسى

بدرية الخالدي

ملنطقة العاصمة التعليمية بدرية
الخالدي إن العاملني في مدارسنا
دأب� � � ��وا ع �ل ��ى ال� �ن� �ه ��وض ب��ال �ع �م �ل �ي��ة
التعليمية بغية تحقيق رفعة البالد

تحت ظل قيادة إنسانية أكرمنا بها
امل ��ول ��ى ع ��ز وج ��ل ألم �ي��ر اإلن�س��ان�ي��ة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ل�ن�ن�ع��م

عبداهلل الصباح :عملية التنمية البشرية
بالكويت تسير في االتجاه الصحيح
أش��اد امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة العامة
للبيئة ورئيس مجلس االدارة الشيخ
عبدالله الحمود الصباح بإسهامات
ال �ف��ائ��زي��ن ب �ج��ائ��زة م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ل�ل�ب�ي�ئ��ة وال �ح �ي��اة ال �ف �ط��ري��ة ودوره� ��م
ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وح�م��اي��ة
م��وارده��ا وال�ت��وع�ي��ة ب��األخ�ط��ار التي
تهددها.
واك ��د ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه االح �م��د في
تصريح ل�ـ (ك��ون��ا) عقب حفل توزيع
ال �ج��وائ��ز م �س��اء ام ��س االول ب��رع��اي��ة
وزي��ر البيئة القطري احمد بن عامر
ال �ح �م �ي ��دي وح � �ض� ��ور االم �ي ��ن ال �ع ��ام
ملجلس ال�ت�ع��اون د .عبداللطيف بن
راش ��د ال��زي��ان��ي اه�م�ي��ة ه ��ذا ال�ت�ك��ري��م
ل �ت �ع��زي��ز دور ال �ب��اح �ث�ي�ن وامل �ب��دع�ي�ن
وك� ��ذل� ��ك ال �ش �خ �ص �ي��ات ال� �ت ��ي ق��دم��ت
جهدها من اجل تعزيز الوعي البيئي
وص � � ��ون امل� � � � ��وارد ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ب� ��دول
مجلس التعاون.
ورأى ان ح �ص��ول ع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ت� �ص� �ح ��ر م��ن
دول ��ة ال �ك��وي��ت ال��دك �ت��ور ع�ل��ي محمد
ال ��دوس ��ري ع �ل��ى ال �ج��ائ��زة ف��ي م�ج��ال
ال �ح �ي��اة ال�ف�ط��ري��ة ع��ن ب�ح�ث��ه ب�ع�ن��وان
(ال �ن �ب ��ات ��ات ال �ف �ط��ري��ة :ن �ظ ��رة ب�ي�ئ�ي��ة
واقتصادية) يأتي تأكيدا للمستوى
العلمي والبحثي املتميز الذي يحظى
به الباحثون الكويتيون وأن عملية
ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ب �ش��ري��ة ب��ال �ك��وي��ت تسير

الشيخ عبدالله الحمود الصباح

ب��االت�ج��اه الصحيح ف��ي ظ��ل ال�ق�ي��ادة
الحكيمة لسمو ام�ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح.
واضاف ان حصول الرئيس العام
ال �س��اب��ق ل�ل�ارص ��اد وح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة
باململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة االم�ي��ر
تركي ب��ن ناصر ب��ن عبدالعزيز على
ج ��ائ ��زة ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة ي��أت��ي
ت� �ق ��دي ��را ل� � � ��دوره ال �ك �ب �ي��ر وم � ��ا ق��دم��ه
م ��ن دع� ��م ل�ل�ع�م��ل ال �ب �ي �ئ��ي ال�خ�ل�ي�ج��ي
وال � �ع ��رب ��ي امل� �ش� �ت ��رك اث � �ن� ��اء ت ��رؤس ��ه
دورات ع ��دي ��دة ل�ل�م�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ملجلس ال��وزراء العرب املسؤولني عن
شؤون البيئة.
وث� �م ��ن ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه االح �م��د
ت� �خ� �ص� �ي ��ص اق � � �س � ��ام م � ��ن ال � �ج� ��ائ� ��زة

مل��ؤس�س��ات املجتمع امل��دن��ي واالع�ل�ام
البيئي ومؤسسات القطاع الخاص
وذلك الب��راز جهودهم كونهم شركاء
اساسيني في العمل البيئي مبينا ان
اي انجاز بيئي ال يمكن الوصول اليه
اال من خالل تكامل الجهود بني كافة
مؤسسات الدولة.
وه � � �ن� � ��أ ج � �م � �ي� ��ع ال � � �ف � ��ائ � ��زي � ��ن م��ن
م ��ؤس� �س ��ات واف� � � � ��راد م� ��ؤك� ��دا اه �م �ي��ة
ال� �ج ��ائ ��زة ل� �ه ��ذا ال � �ع ��ام ك��ون �ه��ا امل ��رة
االول� ��ى ال �ت��ي ي�ت��م ف�ي�ه��ا دم ��ج ج��ائ��زة
ال�ب�ي�ئ��ة م��ع ج��ائ��زة ال �ح �ي��اة ال�ف�ط��ري��ة
تحت مسمى (جائزة مجلس التعاون
للبيئة والحياة الفطرية) وذل��ك بناء
ع �ل��ى ق � ��رار االج �ت �م��اع ال� � �ـ 17ل �ل ��وزراء
امل�س��ؤول�ين ع��ن ش��ؤون البيئة وال��ذي
ع�ق��د ب�م��دي�ن��ة امل �ن��ام��ة ف��ي ال ��راب ��ع من
ديسمبر .2013
وت � �ق ��دم ب��ال �ش �ك��ر ل � � � ��وزارة ال�ب�ي�ئ��ة
ب � ��دول � ��ة ق� �ط ��ر وع � �ل� ��ى رأس � �ه � ��ا وزي � ��ر
ال �ب �ي �ئ��ة اح� �م ��د ب ��ن ع ��ام ��ر ال �ح �م �ي��دي
على تنظيمها لالحتفالية ولالمانة
ال� � �ع � ��ام � ��ة مل � �ج � �ل ��س ال � � �ت � � �ع� � ��اون ع �ل��ى
متابعتها لكافة الترتيبات الخاصة
ب��االع �م��ال امل �ت �ن��اف�س��ة ع �ل��ى ال �ج��ائ��زة
ل �ه��ذا ال� �ع ��ام وص � ��وال ال� ��ى االج �ت �م��اع
ال �ـ 33الع�ض��اء هيئة الجائزة املنعقد
ف��ي م��دي �ن��ة ال ��ري ��اض م��ن  16ال ��ى 18
نوفمبر املاضي والذي تم فيه اختيار
الفائزين بأقسام الجائزة.

ب��وط��ن ن�ب��اه��ي ب��ه األوط� ��ان وشعب
ن �س��اب��ق ب ��ه ال ��زم ��ن وط� ��اق� ��ات ت�ن�ي��ر
دروب العز والفخر للكويت.
وأض ��اف ��ت ال �خ ��ال ��دي أن امل�ل�ت�ق��ى
يجسد تطوير العمل ال�ت��رب��وي في
ملتقى ال�ت�م�ي��ز وال ��ري ��ادة للمرحلة
االب �ت��دائ �ي��ة ب�ج�ه��ود م�ن�ظ�م��ة ارت ��أت
العمل بالتدريب واملثابرة والجهد
لتعتلي أم �ج��اد ال�ع��ز واالرت �ق��اء في
م �ت��اب �ع��ة ك ��ل م�س�ت�ج��د ي �ن �ي��ر ط��ري��ق
العلم والتعليم.
من ناحيتها قالت نورية بوشيبة
ف � ��ي ك �ل �م ��ة أل� �ق� �ت� �ه ��ا ب� ��اس� ��م م �ل �ت �ق��ى
م�ج�ل��س م � ��دراء امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة
إن شعار امللتقى انطلق من املعاني
السامية للتكريم األممي لسمو أمير
البالد قائدا للعمل اإلنساني ودولة
ال �ك��وي��ت م ��رك ��زا ل �ل �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي
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ومن أن إنسانية اإلنسان تكمن في
رعايته والنهوص به وتمكينه.
وأض � ��اف � ��ت ب ��وش �ي �ب ��ة أن ش �ع��ار
امل � � �ل � � �ت � � �ق� � ��ى ي� � � ��أت� � � ��ي أي � � � �ض� � � ��ا وف � � ��ق
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات وت �ط �ل �ع��ات وزارة
ال �ت��رب �ي��ة وم �ش��اري �ع �ه��ا املستقبلية
لتحسني نوعية التعليم والنهوض
باملستوى ال�ت��رب��وي ال�ع��ام تحقيقا
ل �ل �ت �ن �م �ي ��ة ال � �ب � �ش� ��ري� ��ة وال ��وط� �ن� �ي ��ة
املستدامة.
وب�ي�ن��ت أن ذل��ك ي�ت��م وف��ق املنهج
الوطني الجديد والتنمية املستدامة
والشراكة املجتمعية لجعل التعلم
م �س��ؤول �ي��ة ك ��ل ف� ��رد وم��ؤس �س��ة في
امل �ج �ت �م ��ع ف� ��ي ظ� ��ل ع� �ص ��ر ال �ع��ومل ��ة
والتكنولوجيا.

األشغال :إنجاز  % 4من مشروع
طرق وجسور الدائري األول
أعلنت وزارة األش�غ��ال العامة
إن � �ج� ��از  4ف� ��ي امل � �ئ ��ة م� ��ن أع� �م ��ال
مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة
ط��رق وج �س��ور ال�ط��ري��ق ال��دائ��ري
األول – دس�م��ان وش��ارع عبدالله
األحمد (املجموعة الثانية) الذي
ت �ب �ل��غ ك �ل �ف �ت��ه اإلج �م��ال �ي��ة 32.55
م� �ل� �ي ��ون دي� � �ن � ��ار ك ��وي� �ت ��ي (ن �ح��و
 107.34ماليني دوالر أمريكي).
وق ��ال ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د لقطاع
ه � �ن ��دس ��ة ال� � �ط � ��رق ف � ��ي ال � � � � ��وزارة
امل� �ه� �ن ��دس أح� �م ��د ال� �ح� �ص ��ان ف��ي
ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح� ��اف� ��ي ام � � � ��س إن
مكونات املشروع تتضمن إنشاء
ث�ل�اث��ة ت �ق��اط �ع��ات ح� ��رة وخ�م�س��ة
ج �س��ور س� �ي ��ارات وث�ل�اث ��ة أن �ف��اق
وجسري مشاة.
وأوض ��ح أن امل �ش��روع يتضمن
أي �ض��ا إن �ش��اء وت �ج��دي��د ش�ب�ك��ات
ال � �ه� ��ات� ��ف وامل � � �ي� � ��اه وال � �ك � �ه� ��رب� ��اء
وال� � � �ص � � ��رف ال � �ص � �ح� ��ي وص� � ��رف
م �ي��اه االم �ط��ار وإن �ش��اء وت�ج��دي��د
إن ��ارة ال �ش��وارع وإش� ��ارات امل��رور
م� ��ع ت ��وس� �ع ��ة ال� �ط ��ري ��ق ال �ح��ال��ي
باالتجاهني ونقل وإع��ادة إنشاء
مسجد املطبة.
وأض� ��اف أن ال�ع�م��ل ب��امل�ش��روع
ي �ج ��ري ح��ال �ي��ا وف� �ق ��ا ل�ل�م��واع�ي��د
التعاقدية وه�ن��اك متابعة ج��ادة
ل� �ك ��ل األع � � �م� � ��ال م� �ن ��ذ ال� � �ب � ��دء ف��ي

أحمد الحصان

التنفيذ حيث يعتبر املشروع من
أه��م امل�ش��اري��ع امل��درج��ة ف��ي خطة
القطاع ال��ذي ي�ه��دف إل��ى تطوير
وت� �ح ��دي ��ث م��رح �ل��ة م �ه �م��ة ألح��د
ال �ط��رق ال��داخ�ل�ي��ة االستراتيجية
(ال � � ��دائ � � ��ري األول) وم� � ��ن ش��أن��ه
إحداث نقلة نوعية لحركة املرور
ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ط ��ري ��ق وت �ب �ل��غ م��دة
ال�ع�ق��د  1095ي��وم��ا م�ن��ذ مباشرة
العمل به في  27أغسطس املاضي
وقد تم توقيعه نهاية شهر مايو
املاضي.
وذك��ر أن هناك اهتماما كبيرا
بإجراءات األم��ن والسالمة داخل
امل �ش��روع ال ��ذي ي�ع��د أح ��د ال�ط��رق
ال��داخ�ل�ي��ة ذات ال�ك�ث��اف��ة امل��روري��ة

ال�ك�ب�ي��رة خ�ص��وص��ا وق��ت ال ��ذروة
كما أن ه�ن��اك تنسيقا ك��ام�لا مع
ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة ل �ت��ذل �ي��ل ك��ل
ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي ق��د ت��واج��ه أع�م��ال
امل � � �ش� � ��روع ف � ��ي أي م� ��رح � �ل� ��ة م��ن
املراحل.
وق� � � � ��ال ال� � �ح� � �ص � ��ان إن ه� �ن ��اك
خ �ط��وات م�ه�م��ة ت��م إن �ج��ازه��ا في
ه� � ��ذا ال� � �ص � ��دد م� �ن� �ه ��ا ال �ت �ن �س �ي��ق
م ��ع ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ب�خ�ص��وص
امل �ع��وق��ات ال �ت��ي ت��واج��ه امل �ش��روع
وت� �م ��ت م ��راس �ل ��ة امل �ع �ن �ي�ين ب �ه��ذا
الشأن.
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى ت �ن �س �ي ��ق ك ��ام ��ل
م ��ع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ط� ��وال م��دة
املشروع حيث تم أخ��ذ املوافقات
ل � �ع � �م� ��ل م � ��دخ � ��ل ب � ��دي � ��ل إلح � � ��دى
م � �ح � �ط� ��ات ال � � ��وق � � ��ود امل� � ��وج� � ��ودة
ع �ل��ى ال �ط��ري��ق وأخ � ��ذ امل��واف �ق��ات
مل��وردي امل��واد ال�لازم��ة للمشروع
واع�ت�م��اده��ا م��ن الجهات املعنية
في وزارة األشغال.
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إغالق الجزء الشرقي
من شارع عبداهلل األحمد
فجر الغد
أع �ل �ن��ت اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�م��رور
إغ�ل��اق ال �ج ��زء ال �ش��رق��ي م ��ن ش ��ارع
ع�ب��دال�ل��ه األح �م��د اع�ت�ب��ارا م��ن فجر
غد الجمعة نظرا إل��ى ب��دء مشروع
تطوير ال��دائ��ري األول باملدينة في
الجزء الشرقي منه كمرحلة أولى.
وق ��ال ��ت إدارة االع� �ل ��ام األم �ن��ي
بوزارة الداخلية في بيان صحافي
امس إن عملية اإلغالق التي ستتم
بالتعاون مع وزارة األشغال العامة
ستشمل املنطقة الواقعة بني دوار
ش� ��ؤون ال �ق �ص��ر إل ��ى دوار م�ع��رف��ي
ب��االت �ج��اه�ي�ن وك ��ذل ��ك إغ �ل��اق ج��زء
م ��ن ش� � ��ارع خ ��ال ��د ب ��ن ال ��ول� �ي ��د م��ن
دوار مخفر شرق حتى دوار املطبة
ب��االت�ج��اه�ين وذل ��ك ح�ت��ى االن�ت�ه��اء

من تنفيذ املشروع.
وأض � ��اف � ��ت أن � ��ه س �ي �ت��م ت �ح��وي��ل
ال �س �ي��ر ع �ل��ى ال �ط��رق وال �ت �ح��وي�لات
البديلة على جانبي شارع عبدالله
األح� �م ��د ف ��ي ال� �س ��اح ��ات امل �ح��اذي��ة
ل ��ه ورب �ط ��ه ب �ش ��ارع أح �م��د ال�ج��اب��ر
وشارع الخليج العربي.
ودع � � � � � � ��ت ق � � � ��ائ � � � ��دي امل� � ��رك � � �ب� � ��ات
وم� �س� �ت� �خ ��دم ��ي ش � � � ��ارع ع� �ب ��دال� �ل ��ه
األح �م��د ف��ي ال �ج��زء امل �ح �ص��ور بني
دوار ش��ؤون القصر ودوار معرفي
ب��االت �ج��اه�ين إل ��ى ت��وخ��ي الحيطة
وال�ح��ذر واالل �ت��زام ب�ح��دود السرعة
والتقيد بعالمات املرور اإلرشادية
وال �ت �ح ��ذي ��ري ��ة وت �ع �ل �ي �م��ات رج ��ال
املرور.

الكهرباء :مكانة خليجية
بارزة للكويت في ثقافة
ترشيد الطاقة
أك � ��دت وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
ام ��س أن ح �م�لات ت��رش�ي��د ال�ط��اق��ة
أث �م��رت ن�ت��ائ��ج ب��اه��رة إذ وص�ل��ت
إل ��ى م �ع��دل ث�ل�اث��ة ف��ي امل �ئ��ة خ�لال
ال �ع��ام امل��اض��ي فيما ك��ان متوقعا
لها الثبات عند مستوى ثمانية
في املئة.
وق ��ال ��ت م ��دي ��رة ادارة امل��راق �ب��ة
الفنية بوزارة الكهرباء واملسؤولة
ع ��ن ل �ج��ان ال �ت��رش �ي��د ال�ك�ه��رب��ائ��ي
وامل��ائ��ي ب ��دول الخليج املهندسة
إقبال الطيار لـ «كونا» إن الكويت
نجحت في بلوغ مكانة خليجية
متميزة في ثقافة ترشيد الطاقة.
واضافت الطيار خالل انطالق
ف � �ع� ��ال � �ي� ��ة ت � ��رش � �ي � ��دي � ��ة ش� �ب ��اب� �ي ��ة
ت� �س� �ت� �ه ��دف االس � � � � � ��واق وامل� � �ح � ��ال
ال�ت�ج��اري��ة وتعنى ب��ال�ت��واص��ل مع
ال �ج �م �ه ��ور وح �ث �ه ��م ع �ل ��ى ث �ق��اف��ة

ال �ت ��رش �ي ��د أن ال� �ح� �م�ل�ات أث �م ��رت
ن�ت��ائ��ج مهمة ف��ي ت��وع�ي��ة امل��واط��ن
واملقيم بنسب فاقت التوقعات.
وأوض� �ح ��ت أن ال�ح�م�ل��ة ت�ه��دف
لتوعية املستهلك بأهمية ش��راء
امل �ص��اب �ي��ح امل ��وف ��رة ل�ل�ط��اق��ة ال�ت��ي
ت�س��اه��م ف��ي ت��وف�ي��ر م��ان�س�ب�ت��ه 40
ف��ي امل�ئ��ة م��ن اس�ت�ه�لاك املصابيح
العادية ومن ثم انخفاض التكلفة
على املستهلك بنحو  80في املئة.
وت �س �ت �م ��ر ف� �ع ��ال� �ي ��ات ال �ح �م �ل��ة
ال �ت��رش �ي��دي��ة مل ��دة أس �ب��وع وت �ق��وم
ال��ى ج��ان��ب ال��دع��وة إل��ى الترشيد
ب ��إج ��راء اس �ت �ط�ل�اع للمستهلكني
ل �ل �ت �ح �ق��ق م � ��ن ن ��وع� �ي ��ة األدوات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ت��ي ي�س�ت�خ��دم��وه��ا
ف��ي اإلض� ��اءة وال�ت�ك�ي�ي��ف امل��رك��زي
لحصر نوعيتها وكيفية الترشيد
الستخدامها.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

05:19
06:43
11:54

العصر
املغرب
العشاء

02:46
05:05
06:27

انطالق الجولة األولى
من بطولة الراليات السبت
ت �ن �ط �ل ��ق ال � �ج� ��ول� ��ة األول� � � � ��ى م��ن
منافسات بطولة الكويت للراليات
بعد غد السبت بمشاركة عدد كبير
م ��ن امل �ت �س��اب �ق�ين وي �ن �ظ �م �ه��ا ن ��ادي
ب ��اس ��ل ال� �س ��ال ��م ال� �ص� �ب ��اح ل �س �ب��اق
السيارات والدراجات النارية على
طريق ( )245بمنطقة الجليعة.
وق ��ال م��دي��ر ل�ج�ن��ة ال��رال �ي��ات في
ال�ن��ادي م�ش��اري السبتي ل�ـ (ك��ون��ا)
ام��س إن تجمع وح�ض��ور الشباب
امل � � �ش� � ��ارك ف � ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة امل� �ق ��ام ��ة
سيكون في تمام الساعة التاسعة
م � ��ن ص � �ب� ��اح ال� �س� �ب ��ت ح� �ي ��ث ي �ب��دأ
السباق وينتهي في الثالثة عصرا.
وأض� � � ��اف ال �س �ب �ت��ي أن � ��ه س�ي�ت��م
الفحص الفني للسيارات املشاركة
يوم غد الجمعة لدى راعي املسابقة
محطة (كار.ووش) وذلك في مقرها
ال�ك��ائ��ن بمنطقة ال�ش��وي��خ  ،معربا
ع ��ن ال �ت �ق��دي��ر ل �ل��رع��اي��ة وال �ت �ع��اون
ال � � ��دائ � � ��م ب �ي ��ن ال� � � �ن � � ��ادي وال� �ه� �ي� �ئ ��ة
العامة للرياضة ووزارة الداخلية
وال�ط��وارئ الطبية واإلدارة العامة
لالطفاء من أجل تنظيم هذا الحدث
ومختلف البطوالت التي تستقطب
هواة هذه الرياضة من الشباب.
ووص ��ف ذل ��ك ال �ت �ع��اون بالبناء

منافسات راليات الكويت تنطلق السبت

وال�ف�ع��ال وال��ذي س��اه��م ف��ي تطوير
ري� ��اض� ��ة امل � �ح� ��رك� ��ات ف� ��ي ال �ك��وي��ت
وج�م��ع ال�ش�ب��اب تحت مظلة ن��ادي
ب ��اس ��ل ال �س��ال��م ال �ص �ب��اح ت�ح�ق�ي�ق��ا
لألمن والسالمة.
وأم � ��ل أن ي �ح �ق��ق ه� ��ذا ال �ت �ع��اون
ال � �ه ��دف امل� �ن� �ش ��ود ب ��دع ��م ال �ش �ب��اب
املمارس لرياضة املحركات بشتى
أن ��واع �ه ��ا وإب� �ع ��اده ��م ع ��ن م�خ��اط��ر
ال �ط��رق��ات وامل� �م ��ارس ��ات ال�خ��اط�ئ��ة
متمنيا السالمة لجميع املتسابقني
املشاركني في البطولة وللنادي في
التنظيم بصورة الئقة.

النادي العلمي :فوز ستة طالب
في مسابقة الكيمياء
أعلن ال�ن��ادي العلمي ام��س فوز
س�ت��ة ط�ل�اب ف��ي م�س��اب�ق��ة الكيمياء
ال� � �ه � ��ادف � ��ة إل � � ��ى ال � �ت � �ع� ��ري� ��ف ب � ��دور
ال �ك �ي �م �ي��اء وت��أث �ي��ره��ا ف ��ي ال �ح �ي��اة
وت��وس �ي��ع م��دارك �ه��م ل �ل��وص��ول إل��ى
حلول للمشكالت التي تواجههم.
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ل �ن��ادي د.
آدم امل �ل��ا ل � �ـ «ك� ��ون� ��ا» إن امل �س��اب �ق��ة
التي نظمها ال�ن��ادي ح��ول صناعة
األصباغ عبر التفاعالت الكيميائية
جاءت انطالقا من أهمية الكيمياء
ودوره � � � � � ��ا ال � �ح � �ي� ��وي ف � ��ي ت �ط��وي��ر
املجتمعات على مر العصور.
وأضاف املال أن املركز األول كان
من نصيب الطالب ناصر الجيماز
حيث حقق نسبة  100في املئة فيما

aldostoor

جاء في املركز الثاني الطالب جراح
البكر بمجموع  95في املئة وحل في
امل��رك��ز الثالث الطالب عبدالرحمن
الدوسري بنسبة  92في املئة.
وأوض � � � � ��ح أن ال � �ط� ��ال� ��ب م �ح �م��د
عمار ف��از باملركز ال��راب��ع بمجموع
 90ف��ي امل �ئ��ة ت�ل�اه ال �ط��ال��ب محسن
غلوم بنسبة  88في املئة وسادسا
الطالب احمد الراشد بنسبة  86في
املئة.
وأف� � ��اد ب� ��أن امل �س��اب �ق��ة ال �خ��اص��ة
ب ��ال �ط �ل �ب ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ل �ل �م��راح��ل
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة م� ��ن ال� �ص ��ف ال �ت��اس��ع
ال ��ى ال �ث��ان��ي ع�ش��ر ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ام
وال� � �خ � ��اص ت ��رك ��ز ع� �ل ��ى ال� �ج ��وان ��ب
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ب �ح �ث �ي��ة وال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة
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وأف � � ��اد ب� ��أن ال �ب �ط��ول��ة س�ت�ش�ه��د
م � �ش� ��ارك� ��ة ع � � ��دد م � ��ن امل �ت �س��اب �ق�ي�ن
املميزين ومنهم ص�لاح ب��ن عيدان
وم � � � �ش � � ��اري ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري وج� ��اس� ��م
املقهوي ومحمد الظفيري وسالم
الظفيري وحسني مهدي ومسعود
الصالح ومن اإلمارات علي الشاوي
وم� ��ن ق �ط��ر ال �ش �ي��خ ح �م��د آل ث��ان��ي
وم � �ب ��ارك ال �ظ �ف �ي��ري وع �ب��دال �ع��زي��ز
البشير والعديد من املشاركني من
داخل الكويت وخارجها.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وتحفيز وتهيئة جوانب االكتشاف
وال �ب �ح ��ث واالب � � � ��داع ال �ع �ل �م��ي ل��دى
ال �ط �ل �ب��ة ع �ب��ر م� �ح ��اض ��رات ي�ل�ق�ي�ه��ا
ن�خ�ب��ة م��ن امل�ت�خ�ص�ص�ين مبينا أن
املسابقة تقام على مرحلتني األولى
تختص بالفكرة والثانية ب��اج��راء
ال �ت �ص �ف �ي��ات ألف �ض��ل األف� �ك ��ار ال�ت��ي
تقدمها املدارس املشاركة.
وذك ��ر ان ال �ن��ادي ي �ق��وم بتوفير
امل �خ �ت �ب��ر ف ��ي ح � ��ال رغ� �ب ��ة ال �ط�ل�اب
باجراء التجارب العملية الفتا إلى
وج� ��ود رؤى وط �م��وح��ات ل�ت�ط��وي��ر
امل�س��اب�ق��ة وت��وس�ي��ع اط ��ار امل�ش��ارك��ة
بها خليجيا وعربيا.
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